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RESUMO 

 

Descrevemos, no primeiro capítulo, com base na fenomenologia de 

Merleau-Ponty, “a intencionalidade que liga os momentos de minha exploração, 

(...), porque sou esse animal de percepções e de movimentos que se chama 

corpo” a cerca de política pública, política pública educacional. Segundo 

SANTOS (2011) política pública é um modo de intervir no processo formativo e 

informativo, que constrói e desqualifica. Para o autor a LDB se constitui a maior 

de todas as políticas regulatórias. Entretanto, a LDB rica em conceitos carece 

de uma contrapartida de obrigações passíveis de sanção. 

Ressaltamos o contexto internacional no qual a política pública 

educacional se inscreve, a saber: 88º lugar por duas vezes em uma 

classificação elaborada pela UNESCO. Daí a relevância da Educação como 

Índice de Desenvolvimento Humano a partir de dados do PNDU. Referimo-nos 

a simbolismo do ano 2000 para a Educação como meta para 2015: Todos pela 

Educação integrando a política pública brasileira através do MEC. 

Constituição Federal de 1988 incorporando Direitos Humanos 

oriundos da Carta de Chicago (1948) estabelece no art. 205:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será incentivada com a colaboração da sociedade, visando o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
Entendemos, assim, que a política pública educacional deve ter 
como meta o direito, incentivo e colaboração da sociedade 
“visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Exploramos, então, a correspondência intencional na Gestão 

Integrada da Escola (GIDE) a partir do texto de GODOY (2008), em seus 

pressupostos teóricos e metodológicos, cuja estrutura semântica e simbólica 

informam um sistema de padronização próprio. Este, por sua vez, constitui o 

discurso da política pública educacional do Estado do Rio de Janeiro. 

O fenômeno GIDE o que é ? Segundo Godoy  
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Foca seus esforços em torno de objetivos, metas-fins (dona 
gramática, perdão) globais, estratificadas, e estratégicas (plano 
de ação e projetos) trabalhando assim as dimensões 
estratégica, pedagógica e gerencial de forma integrada, 
potencializando os resultados internos como aprovação, 
redução de abandono e resultados externos como aprovação 
em exames vestibulares, melhoria do IDEB, SAEB e outros.  

Há, portanto, demandas de planejamento de metas. Contudo, sem 

Orientação Educacional e Orientação Educacional como procuramos 

interpretar. 

Interpretamos o PDCA (Plan-Do-Check-Act): método de gestão e 

SDCA (S de ‘Standard’ ou padrão) em face de benefícios da padronização 

como: “reduzir a necessidade de intervenções pedagógicas”. E, todavia, 

“quando uma determinada escola tem uma prática de recuperação paralela e 

esta prática é seguida pelos professores, a coordenadora pedagógica não 

precisa intervir constantemente no processo” com ambiguidade que destrói a 

possibilidade efetiva de gestão integrada desta política pública estadual, que 

prescinde da especificidade do trabalho de OE e OP. 

Abordamos, no capítulo 2, o referencial concreto: Colégio Estadual 

Paulo de Frontin – mundo vivido, enquanto fizemos uma filosofia da gênesis da 

GIDE / Balizada pelo Índice de Formação de Cidadania (IFC / RS), cujo 

impacto no colégio a partir de 2011 se desdobra na tarefa de elaborar Planos 

de Ação, padronizado pelo mencionado índice. 

Definindo-se, nesta gênesis, “a GIDE orientada pelo método PDCA 

de solução de problemas” passa a diagnosticar o colégio visando metas de 

melhoria de resultados. Este diagnóstico passou a ter impacto no cotidiano, no 

mundo existencial vivido, através de um quadro mural com indicadores e metas 

a serem alcançadas. 

Assinalamos, na sequencia, a ambiguidade entre o texto legal da 

LDB, artigo 2º: “a educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”, reduzidos pela GIDE “a missão da escola de formar cidadãos”. Aliás, 
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a missão (?) deve ser compreendida pela sentença “GIDE = GESTÃO = MEIO 

DE MELHORAR RESULTADOS”. Onde entram o OPs e Oes? 

Fazendo a gênesis da GIDE, ainda, questionamos como um índice 

de cidadania – próprio da GIDE – pode mensurar o preceito da LDB?. Eis, 

como a “ambiguidade do fenômeno não se reduz a um só de seus aspectos”, 

nos termos de Rezende. Indicando, então, limites de pressupostos teóricos e 

legais. 

Detemo-nos no texto de Godoy (2009) em um novo aspecto, por ela 

denominado de equipe do conhecimento (gerencial e técnico), sem encontrar 

esclarecimento mais amplo sobre a composição e qualificação técnica. Seria 

mais uma estratégia para desconsiderar o trabalho do OE e OP, visando 

melhorar resultados? 

Identificamos no planejamento PDCA a ambigüidade do fenômeno 

que se estende a vários aspectos, sobretudo o IFC / RS. Como encontrar o 

caminho de planejamento sem o apoio de OE e OP em um campo de estudo 

ou qualquer unidade da rede pública? 

Relaciona Godoy o IFC / RS a Todos pela Educação – política 

pública da União – ressalta a ambigüidade do fenômeno, vez que omite 

referências pontuais ao documento oficial, ou ao contexto internacional sob 

patrocínio da ONU. Parece tomar distância do mundo vivido vez privilegiar o 

aspecto da GESTÃO. 

Destacamos, o mesmo distanciamento, presente nos percentuais de 

indicadores do processo de ensino-aprendizagem. Quais os critérios 

metodológicos?  

Retornando ao mundo do vivido – Colégio Estadual Paulo de Frontin 

– recebeu farol vermelho sobre a dimensão ensino-aprendizagem. Ora, tal 

como outros colégios sem quadros de Oes e Ops como melhorar resultados? 

Há, assim, entendemos ambiguidade em face de Compromisso Todos pela 

Educação, que na sua origem fixa metas qualitativas. 
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Analisamos o diagnóstico no contexto de carência de OE e OP, 

cargos que não figuram nos indicadores da GIDE, em discurso com referência 

a Gandin tangendo ao planejamento. 

Intentamos, especialmente neste capítulo, um discurso existencial – 

fenomenológico – a respeito do cotidiano, onde incide a busca de sentido da 

educação inserida na sociedade tecnológica. Razão pela qual surge à 

demanda de orientação vocacional e profissional ausentes no IFC / RS. 

Concluímos o capítulo descrevendo a ambiguidade presente em 

diversos tipos de relações semânticas no interior da estrutura do IFC/ RS: 

centralização do poder de decisão sobre o gestor; melhoria de resultados, sem 

OE e OP e  registro de boas práticas, como receituário pedagógico, sem OP; 

por exemplo. 

Iniciamos, no terceiro capítulo, abordando o problema proposto: É 

possível prescindir da especificidade do OE e do OP para “melhorar resultados 

no processo de ensino-aprendizagem”? Este desafio foi tratado teoricamente 

com os autores GRINSPUN, LÜCK, GANDIN e DALBOSCO, com sua 

pedagogia filosófica. 

Propomos um caminho alternativo ao colégio – campo de estudo – 

em razão de Diretrizes Pedagógicas 2012 a partir de 2 de fevereiro de 2012. 

Ademais, tratando dos objetivos específicos como Orientação Vocacional e 

Profissional, Cidadania / Ética, Sexualidade e Saúde, História da África. 

Reunido de maneira indissociável um caminho de Ação através do PPP. 

Demonstramos, a ambiguidade do fenômeno, no aspecto de intervir 

no interior da estrutura do campo de trabalho específico de OP e OE. Embora, 

cabe esclarecer, tenha sido feitas gestões para suprir os quadros de 

Coordenação Pedagógica, por meio de “concurso interno” para docentes 

graduados em Pedagogia.  

Identificamos na estrutura semântica empregada pela Diretriz 

Pedagógica de 2012, composta de vários objetivos, a mesma padronização 
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implementada pela GIDE há aproximadamente um ano. Entre eles o Currículo 

Mínimo, outra política pública da SEEDUC, ambas passaram a figurar no 

Planejamento. 

Citamos a Lück (2009) a respeito de  

A descontinuidade e a falta de sistematização da atuação do 
orientador educacional nas escolas é devida, em grande parte, 
à falta de consistência no entendimento por gestores de 
sistemas de ensino, no âmbito macro, sejam estaduais, sejam 
municipais, à necessidade de uma política educacional que 
privilegie a formação do aluno como pessoa e que demandaria 
o trabalho da Orientação Educacional.  

Estamos, efetivamente, abordando uma política pública que não 

privilegia a formação do aluno como pessoa, como estabelece a LDB no artigo 

2º, mencionado no capítulo I. 

Listamos os temas transversais que figuram na Diretriz: Direitos 

Humanos, Diversidade, Violência, Meio Ambiente, Saúde e Sexualidade. 

Contudo, sem atenuar a ambiguidade da padronização, ou em termos de 

Dalbosco “introdução desenfreada de ações estratégico-instrumentais”, aquém 

do próprio PCN. 

Apontamos a relevância do aspecto de competências em base à 

referência a Perrenoud. No mesmo item que ressaltamos a ausência de quatro 

premissas apontadas pela UNESCO: Aprender a conhecer; Aprender a fazer; 

Aprender a viver; Aprender a ser. Consideramos que obliterados pelas metas 

de melhoria de resultados sem aprender a.... 

Cabe, portanto, ensejar a Orientação Vocacional Profissional para 

além do PRONATEC. 

Convergindo para o exercício da cidadania / Ética com parte do 

processo educativo. 

Concluímos este resumo da monografia, onde foi empregando o 

método da fenomenologia. Descrevemos ‘QUE FENOMENO É ESTE?’– GIDE 

– POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL SEEDUC. Com ambiguidades em 
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vários aspectos e tipos diversos que restam o alcance para o qual se dirige, ou 

seja, melhoria de resultados. 

Reunimos de forma indissociável “na intencionalidade o homem e 

mundo, o sujeito e o objeto, a existência e a significação”.   
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METODOLOGIA 

 

“O método é oblíquo! Nunca direto! O pensamento deve inventar 

uma série de representações. E ocupar-se assiduamente com elas! A pomba 

não se ocupa com o vôo? E o prisioneiro não se ocupa com as sombras?” 

“No dia-a-dia do cotidiano, construímos estradas, pontes, escadas, 

valemo-nos do nosso imaginário, das emoções, dos julgamentos de nossas 

idéias...” 1 BUZZI 

Ação Desenvolvida 

Explicitamos a ação desenvolvida no caminho do trabalho de 

pesquisa em parte com a epígrafe extraída de Filosofia Para Principiantes, 

Lição 4 – O caminho ou o método. Pois, no caminho, no dia-a-dia, no cotidiano 

e na prática pedagógica do Colégio Estadual Paulo de Frontin deparamo-nos 

com um quadro mural contendo o diagnóstico da GIDE sobre aquela unidade 

escolar. Símbolos, cores e metas. 

Procuramos, assim, dar inicia a minha exploração para o trabalho de 

pesquisa, como sujeito carnal / docente / aluno da AVM, efetuar a transição, 

porque sou “animal de percepções e de movimentos que se chama corpo”, 

segundo a expressão de Merleau-Ponty. Corpo diante do quadro / mural da 

GIDE, corpo que buscou na biblioteca - junto ao quadro - a princípio Perrenoud, 

corpo que estabeleceu contato com a responsável pela implantação da GIDE. 

Valendo-se do imaginário, das emoções e dos julgamentos... 

Mas, diz Buzzi o método é oblíquo, nunca é direto, da leitura sobre 

competência e avaliação em Perrenoud, construímos uma estrada para Política 

Pública durante as aulas na AVM, com o Professor Doutor Pablo Silva 

Machado Bispo dos Santos, podemos construir a ponte com Ações, Planos, 

                                                           
1 BUZZI, opus cit., p.30. 
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Programas e Impactos que são partes do título da obra de referência para esta 

monografia. Encontramos na estrutura semântica impacto, o caminho para 

exploração do quadro mural GIDE: “o ser sensível é o ser à distância, atestado 

fulgurante, aqui e agora, de uma riqueza inesgotável2”. 

Tínhamos, então, o ser À DISTÂNCIA, aqui e agora, quanto 

formulação teórica e metodológica, enquanto implantava Planos de Ação e 

estabelecia metas para o colégio. Sendo imperativo buscar ainda outras 

referências bibliográficas, a exemplo de GRUSPUN, GIACALIA / PENTEADO, 

LUCK, GANDIM e DALBOSCO, pudessem fornecer uma escada para a GIDE.  

Encontramos na responsável pela GIDE, Professora Olga Xavier, o 

empréstimo valioso das obras de Godoy (2008/2009). Obras que permitiram a 

interpretação hermenêutica de pressupostos metodológicos e ambiguidades 

quanto à legislação em vigor, outras políticas públicas e o aspecto de metas. 

Todavia, possibilitou acesso ao de diagnóstico sobre o colégio ao longo de três 

bimestres. 

Apresentamos a orientadora Professora Geni Lima o plano de 

pesquisa como impacto da política pública GIDE que prescinde da 

especificidade do trabalho do Orientador Educacional e do Orientador 

Pedagógico, constituindo obstáculo para consecução da meta. 

Afinal, com ela aprendemos que Educar é Orientar. Orientação que 

deve abranger Orientação Vocacional Ocupacional tanto fruto de seminário 

como de avaliação com o Professor José Oliveira, em base ao capítulo sobre 

ao colégio da rede pública. 

Abordagem Teórica 

Elegemos o método da Fenomenologia como caminho possível à 

resposta a hipótese formulada: Há limites metodológicos e legais da política 

                                                           
2 MERLEAU-PONTY. O Filósofo e a sua sombra. In: Os Pensadores, Textos Escolhidos. São Paulo: 
Abril Cultural. 1975, p 438 [456p] 
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pública GDE sobre a especificidade do trabalho de OEs e OPs que limitam a 

meta de melhoria de resultados de avaliação? 

Fixamos, pois, na própria formulação de hipótese um desafio 

metodológico de analise de pressupostos teóricos e alcance deste para a 

consecução de meta de melhoria de resultados de avaliação, como IDEB, 

ENEM, SAEB, outros.  

Passemos, assim, ao método da fenomenologia, segundo a 

interpretação do Professor Rezende em sua obra voltada para o campo 

educacional, diz: “o método da fenomenologia é discursivo3”.  Procuramos 

compreender através do método as relações da política publica educacional no 

estado do Rio de Janeiro instrumentalizadas pela GIDE, empregando um 

estudo de campo com mais de mil alunos, na Zona Norte da Capital, com um 

quadro de quase cem professores, fundado em 1918, onde estamos lotados 

como docente I, Filosofia e ora Educação Religiosa. 

O que é a GIDE – Gestão Integrada da Escola? Respondemos ao 

desafio metodológico seguindo Rezende: “descrever adequadamente consiste 

em enumerar todos e somente aqueles aspectos que são indispensáveis para 

ficarmos sabendo ‘que fenômeno é este4”. Descrevemos a GIDE – política 

pública educacional – como um fenômeno. 

Encontramos ao logo do caminho vários limites de pressupostos 

teórico-metodológicos inerentes “a ambiguidade do fenômeno, que nunca se 

reduz a um só de seus aspectos, nem a um só tipo de relações semânticas no 

interior da estrutura” 5. Exemplificando aspectos e tipos no interior da estrutura: 

método PDCA, IFC / RS, Padronização, Metas, Boas Práticas, referências a 

LDB e a Política pública todos pela educação, entre outros – Capítulos 1 e 2. 

Buscamos o método da fenomenologia para a superação à moda do 

século XVI entre sujeito e objeto, oriunda do cartesianismo, o discurso do 

Método. Entre outras razões, pelo contato com a obra de Rezende desde o 

                                                           
3  REZENDE, opus cit., p. 17. 
4  REZENDE, opus cit., p. 18. 
5  REZENDE, opus cit., p. 20. 
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período da UFRJ no curso de Pedagogia, matéria Filosofia da Educação II, “a 

intersubjetividade, como experiência primitiva, é afetada, historicamente, pela 

maneira como foi e está sendo vivida. O subjetivismo cartesiano é de fato um 

individualismo...6”. E, também, critica a redução ideológica oriunda de Marx:  

Para a fenomenologia, esta redução não se justifica, ao menos 
no sentido em que entende a cultura e a ideologia. Esta é um 
arremedo daquela, ou melhor, uma camuflagem. A educação, 
como aprendizagem da cultura, terá como uma de suas 
dimensões mais importantes à crítica das ideologias, a crítica 
do discurso ideológico a respeito da cultura e da história, da 
sociedade e da política, sem excluir a ideologia marxista7.  

Carece, é curioso notar, a política pública estadual o pressuposto de 

“educação como aprendizagem da cultura”, vez privilegiar a racionalidade 

instrumental do agir pedagógico. Apenas camufla com História de Afro-

descendentes e Indígenas - Capítulo 3. 

Cabe, ademais, ressaltar que outras contribuições valiosas foram 

incorporadas pelo rigor metodológico e pertinência, porque consideramos esta 

monografia também como um fazer pedagógico, na expressão de Dalbosco. 

Diz o autor: “o agir pedagógico, como um agir dialógico, não é um fazer 

humano que se efetua sobre objetos, mas sim um agir que se realiza no 

encontro dialógico entre pessoas”8. Consideramos que a monografia tem o 

sentido de agir pedagógico realizado no diálogo entre todos os protagonistas 

inclusive da GIDE no Colégio Estadual Paulo de Frontin que nos brindou com 

sua presença e convívio  por duas tardes. Logo, agir pedagógico implica em 

humanização, Direitos humanos, Cidadania e Ética como projeto de um logo 

processo ora iniciado – Capítulos 2 e 3. 

O Problema, os Objetivos e a Hipótese 

É possível prescindir da especificidade do OE e do OP para 

“melhorar resultados no processo de ensino-aprendizagem”? 

                                                           
6  REZENDE,  opus cit., p. 64. 
7  Lócus cit, p. 66. 
8  DALBOSCO, opus cit., p.76 

 



 

 

16

Temos aqui, assim entendo, o problema já abordado teoricamente 

por Giacaglia e Penteado (2010), também em forma de pergunta que passo a 

citar: “quais seriam os profissionais que, atuando na escola, deveriam lidar com 

problemas de ensino e de aprendizagem para tornar mais eficaz o trabalho dos 

docentes? Seriam o CP e o Or.E. Como tem sido explicitado neste livro,...” 

Havendo, portanto, uma ambiguidade no próprio planejamento da 

política pública, em termos teóricos e legais. 

Propomos como objetivo geral, neste sentido, caminhos para o 

colégio no planejamento anual, Projeto Político Pedagógico – Capítulo III. 

Elaborado como objetivos específicos de: 

Construir um programa de Educação Sexual em face de elevado 

número de adolescentes grávidas; 

Desenvolver projeto de Educação e Justiça a partir do evento Fórum 

Permanente da Criança, do Adolescente e da Justiça Terapêutica, realizado a 

10/10/2011, auditório da EMERJ; 

Criar um programa de Orientação Vocacional; 

Fomentar a aplicação da Lei nº 11.645, de 2008 – História e Cultura 

Afro-brasileira – art. 26-A, LDB; 

Formulamos a hipótese: Há limites metodológicos e legais da política 

pública GIDE sobre a especificidade do trabalho de Oes e Pos que limitam a 

meta de melhoria de resultados de avaliação? Mesmo sendo um plano de 

avaliação? 

Logo, a possível resposta que vai nortear a monografia é de que 

devem ser sanados tais limites no plano da política pública visando, de fato, 

melhoria da qualidade de ensino e aproveitamento escolar de alunos com 

dificuldade de rendimento. Em consonância com a LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, artigo 24-V: “a verificação do rendimento escolar 

observará os seguintes critérios:.........................” 
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Delimitamos o trabalho monográfico ao estudo de campo Colégio 

Paulo de Frontin, situado na Zona Norte da Capital, Regional Metro VI, com 

três turnos, uma população escolar em torno e 1000 alunos. Este corpo 

discente necessita de habilidade e competências para enfrentar dificuldades de 

colocação no mundo do trabalho, questões de gênero, etnia e origem social. 

Atribuições, pois, do trabalho do Orientador Educacional por força do Decreto 

nº 72.846, de 26 de setembro de 1973, artigo 8º. Contribuindo para o agir 

pedagógico humanizado em face de demandas para elaboração do Projeto 

Político Pedagógico, sem suporte de OE e OP. 

Procedimentos Metodológicos 

Desenvolvemos o trabalho, ao menos em parte, seguindo as 

técnicas de um antigo professor no México:  

1. “La aproximación al tema y el planteamento del problema 

general”. 

2. “La exposicíon crítica del material, que puede ser documental o 

bibliográfico”. 

3. “La síntesis y la conclusíon que sobre el problema planteado se 

obtiene después de analizar el material”  9. Fizemos a apresentação do tema e 

do problema. Exposição crítica do material da GIDE, tanto bibliográfico como 

documental / diagnóstico. Por último síntese e conclusão quanto aos 

pressupostos da Lei n 5.564, de 21 de dezembro de 1968; Decreto nº 72.846, 

de 26 de setembro de 1973, art. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º; LDB artigo 61-

II: “trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional,...”10.;  

                                                           
9  BOSCH GARCÍA, CARLOS. La técnica de investigacíon documental. 11ª edición. México, DF: 
Trillas, 1985,, p. 12. 
10  LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE EDUCAÇÃO. Brasília : Câmara de Deputados, Edições da 
Câmara, 2009, p. 70 [428p] 
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Direitos Humanos; Constituição Federal; PCN; Compromisso; Política 

Estratégica SEEDUC;  

Aplicação do Trabalho e Relevância 

Visamos oferecer ao Colégio Paulo de Frontin um estudo teórico 

para aplicação prática em face de efetuar a transição rumo ao Planejamento 

Político Pedagógico, a partir de Diretrizes Pedagógicas 2012, estabelecidas 

pela Diretoria Regional Metropolitana VI.  

Citamos, no sentido pedagógico, a Grinspun:  

A dimensão pedagógica é aquela que valoriza a aliança da 
escola com seus alunos, professores e comunidade, levando 
em consideração que todas as demais são importantes, 
cabendo a ela – Escola organizá-la de acordo com os valores 
explícitos em seu projeto político pedagógico11.  

Neste sentido, o trabalho procura fundamentar a dimensão 

pedagógica na intencionalidade. A ser transformado em um trabalho de equipe, 

desenvolvendo um planejamento exequível. 

Há originalidade na busca na busca das fontes da Política Pública 

Educacional da SEEDUC implantada a partir de 2012, cuja relevância torna-a 

merecedora de investigação cientifica. Originalidade, “a rigor, significa, pela 

própria etimologia da palavra, ‘volta às coisas’ (origem quer dizer princípio 

arque)”12. Voltamos às coisas com um discurso interpretativo. 

                                                           
11  GRINSPUN, opus cit., p.100. 
12 SALOMON, Décio Vieira. Como fazer uma monografia – elementos de metodologia do trabalho 
científico. 4 ed. Belo Horizonte : Interlivros, 1974, p. 220 [301p] 
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo do significado de introdução, ou seja, ato ou efeito de 

introduzir-se que incide sobre um verbo reflexivo, com sua ambivalência, inicia-

se a abordagem da monografia Orientação Pedagógica e Orientação 

Educacional face às demandas de planejamento de uma política pública – 

estudo de caso. Cabe aqui, em analogia, ao verbo reflexivo – introduzir-se - 

propiciar o ato e o efeito de uma política pública. Escolhemos, então, a Gestão 

Integrada da Escola (GIDE), www.educacao.rj.gov.br/serviços, a partir de 2011, 

“na busca de melhorar resultado no processo ensino-aprendizagem na escola 

ajudando o estado a elevar seus resultados no IDEB”. Eis, pois, o fenômeno a 

ser estudado cuja aproximação prescinde geralmente da especificidade do 

trabalho do Orientador Educacional e do Orientador Pedagógico pela ausência 

no cerne do planejamento da política pública. Logo, constituindo um obstáculo 

para a consecução da finalidade. Eis, pois, a questão central a ser enfocada na 

monografia. 

È possível prescindir da especificidade do OE e do OP para 

“melhores resultados no processo de ensino aprendizagem?” 

Temos aqui, assim entende-se, o problema já abordado 

teoricamente por Giacaglia e Penteado (2010), também em forma de pergunta 

que passo a citar:  

(...) quais os seriam os profissionais que, atuando na escola, 
deveriam lidar com problemas de ensino e de aprendizagem 
que, atuando na escola, deveriam lidar com problemas de 
ensino e de aprendizagem para tornar mais eficaz o trabalho 
dos docentes? Seriam o CP e o OE Como em sido explicado 
nesse livro, (...).  

Estes profissionais são capacitados para lidar no processo ensino-

aprendizagem, 

Há, portanto, uma contradição no plano da política pública GIDE que 

prescinde até o momento da contribuição destes profissionais, em especial, OE 

que tem atribuições fixadas em lei (Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968). 

http://www.educacao.rj.gov.br/servi�os


 

 

21

Sendo uma profissão regulamentada (Decreto nº 72.846, de 26 de setembro de 

1973). 

Impõe-se, assim entende-se, refletir sobre os problemas 

metodológicos e epistemológicos subjacentes e planejar com olhar ético a 

partir dos impactos da política pública que prescindiu da atribuição legal do 

Orientado Educacional, visando metas de melhoria do sistema educacional do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Razão assiste à hipótese de que a carência ou ausência do 

profissional de OE implica em limites quanto ao êxito de melhoria de qualidade 

do processo ensino-aprendizagem. 

Cabe, assim, como objetivo geral propor caminhos alternativos para 

o colégio onde a pesquisa de campo se desenvolveu e atuamos como docente 

ao longo do ano de 2011. Caminhos alternativos para o planejamento anual, 

projeto político pedagógico. 

Elaboramos, por conseguinte, uma proposta de projeto político 

pedagógico que, entre outras, possa desenvolver a Projeto de Educação e 

Justiça a partir do evento Fórum Permanente da Criança, do Adolescente e da 

Justiça Terapêutica, realizado a 10/10/2011, no auditório da EMEJ – Escola da 

Magistratura. 

Sendo, pois, o educando sujeito tanto de direitos constitucionais 

como do Estatuto de Criança e do Adolescente, propomos a criação de um 

cronograma de Orientação Vocacional. 

Fomenta-se, todavia, a aplicação da Lei que regulamenta os 

conteúdos de História de África e afrodescendentes. 

Face ao problema acima formulado apresentamos uma hipótese 

como o filósofo Buzzi (1979), explicita ao tratar de O Conhecimento Científico, 

citamos: “A hipótese é um enunciado (ou conjunto de enunciados) para dizer 

alguns aspectos ou fenômenos da sensação que temos das coisas”. Eis, pois, 

o conjunto de enunciados, a saber: 
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Há limites metodológicos e legais da política pública GIDE sobre a 

especificidade do trabalho de OEs e OPs limitam a meta de melhoria de 

resultados de avaliação? Mesmo sendo um plano de avaliação? 

Norteia-se a monografia com a possível resposta, isto é, devem ser 

sanados tais limites no plano da política pública visando, de fato, melhoria da 

qualidade de ensino e aproveitamento escolar de alunos com dificuldades de 

rendimento. Em consonância coma LDB – Lei de Diretrizes e Base da 

Educação – artigo 24, V – “a verificação do rendimento escolar observará os 

seguintes critérios: a) (...) prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e (...)”. 

Delimita-se o objeto de estudo ao impacto da política pública no 

Colégio Estadual Paulo de Frontin, situado na Zona Norte da Capital, Metro VI, 

com três turnos. Este colégio, como os demais da rede pública estadual, 

necessita que o corpo docente seja valorizado nos termos do artigo, 206, 

Constituição Federal. Curiosamente, a política pública também parece 

favorecer um plano de avaliação com prêmios em detrimento da valorização 

anelada pelo professorado. Ademais, não pode suprir as atribuições do 

trabalho do orientador educacional por força do Decreto nº 72.846, de 26 de 

setembro de 1973, artigo 8º. 

Pretende-se em termos de procedimentos metodológicos abordar o 

conjunto de enunciados a partir de pesquisa de documentos oficiais. Incluindo 

relatórios produzidos sobre a situação do colégio pela própria GIDE. 

Entrevistas com a pessoa destinada a implementar a política pública no campo 

de estudo desta pesquisa monográfica, Colégio Estadual Paulo de Frontin, 

como amostra significativa para o estudo do fenômeno. 

Entende-se o fenômeno com base a Fenomenologia da Educação 

de Rezende (1990): “A volta às próprias coisas, a redescoberta do mundo 

vivido é condição radical para o nascimento da filosofia, e mesmo das ciências, 

que quando aparecem, encontram o mundo já constituído” 
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Redescobre-se o mundo vivido no cotidiano do colégio, ao longo do 

curso na AVM - Faculdade Integrada e remetendo-nos aos autores 

consagrados na área de Orientação Educacional e de Políticas Públicas. 

Introduzir-se, em ato e efeito, às próprias coisas ao longo de três capítulos, 

significando, a saber: A Política Pública em Educação: a busca da 

compreensão; Campo de estudo – Colégio Estadual Paulo de Frontin – o 

mundo do vivido; Proposta de intervenção do Orientador Educacional e do 

Orientador Pedagógico no Planejamento, como prática de cidadania e ética. 
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CAPÍTULO I 

A ESTRUTURA DA POLÍTICA PÚBLICA:  

DISCURSO E INTENCIONALIDADE 

 

A intencionalidade que liga os momentos de minha exploração, 
os aspectos da coisa e as duas séries uma na outra não é a 
atividade de ligação do sujeito espiritual, nem as puras 
conexões do objeto: é a transição que, como sujeito carnal, 
efetuo de uma fase do movimento à outra, transição sempre 
possível para mim, por princípio, porque sou esse animal de 
percepções e de movimento que se chama corpo. Certamente 
isto põe um problema: o que há de ser intencionalidade, se não 
for (...) o reconhecimento nas coisas daquilo que pusemos 
nelas? (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 438). 

1.1. Política Pública 

Compreender o significado do discurso sobre política pública em sua 

estrutura constitui tarefa de hermenêutica da terminologia oriunda da Ciência 

Política que foi incorporada a Educação, sem que os educadores procurem 

defini-lo ou explicitá-lo conceitualmente. Vamos, então, procurar o  explicitar 

sentido de política pública para penetrar na estrutura, efetuar a transição, como 

animal de percepções, na expressão de Merleau-Ponty. 

1.1.1. Política Pública Educacional 

Introduzir-se, em ato e efeito, na estrutura da Política Pública será 

feito com base no trabalho de Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, docente 

da AVM - Faculdade Integrada, que ministrou classes sobre o tema e com 

quem pudemos conhecer a relevância para todos os educadores. Diz, então,  

O significado de política educacional corresponde a: toda e 
qualquer política desenvolvida de modo a intervir nos 
processos formativos (e informativos) desenvolvidos em 
sociedade (seja na instância coletiva, seja na instância 
individual) e, por meio dessa intervenção, legitima, constrói ou 
desqualifica (muitas vezes de modo indireto) determinado 
político, visando a atingir determinada sociedade. (SANTOS, 
2011).  
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Esta ambiguidade, ou seja, ao intervir constrói ou desqualifica que 

constitui o significado de política educacional vamos abordar ao longo dos 

capítulos, sobretudo no segundo  voltado ao estudo de campo. 

Sendo, portanto, a política pública educacional um modo de intervir, 

o autor aduz algumas características em comum: intencionalidade, pode ser 

analisada pelo texto e contexto e compõe-se de dimensão administrativa, 

financeira e educacional/pedagógica. Esta última, ou seja, a dimensão 

educacional/pedagógica constitui o cerne deste trabalho monográfico. 

Retomamos ao texto para explicitar o título deste capítulo e demais:  

Toda política pública possui uma intencionalidade e, para 
compreendê-lo, é preciso conhecer a identidade de seus 
formuladores e o contexto (político, social, econômico e 
histórico) em que foram elaboradas. Por isso, deve-se sempre 
levar em consideração o fato de que, em matéria de política, 
por mais que determinadas ações possam parecer gratuitas 
e/ou desinteressadas, estas, ao contrário, sempre se conectam 
aos interesses dos formuladores das políticas públicas em 
questão. (SANTOS, 2011).  

Concordamos com a intencionalidade que se encontra explícita ou 

implícita, sem atemo-nos em conhecer a identidade de seus formuladores. 

Aliás, trabalho mais apropriado para cronistas, biógrafos ou datiloscopistas. 

De volta ao Guia Prático da Política Educacional para cotejar a 

distinção entre políticas públicas de Estado e de Governo,  

Enquanto uma política de governo refere-se a um plano, um 
programa ou uma ação desenvolvida de Estado alude a um 
plano, uma ação ou um programa educacional com objetivos 
de longo prazo elaborado de modo a durar por um período de 
tempo que vai além do exercício político de determinado 
partido à frente de uma entidade do Estado (em nível 
municipal, estadual ou federal). 

É pertinente, aqui, sublinhar que a GIDE tem características de 

política de governo, cuja origem é o segundo mandado do governo estadual. 

Porém, pontua Santos que uma política pública educacional pode ser 

transformada em política de Estado. 
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Considerando, entrementes, o discurso e a intencionalidade podem 

contribuir para a melhoria na qualidade de ensino, instando-se a colaboração 

da sociedade. Esta adotada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, como 

preceitua a Constituição Federal, art. 2005: “educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade...”. Desde logo, declinamos a todo e qualquer exercício de 

futurologia, apenas compartilhamos a perspectiva de Santos, a saber: “no 

Brasil as políticas de governo são mais comuns”. Estamos em transição, vale 

lembrar, a espera de um plano de educação que tramita no Congresso 

Nacional. Sendo mais comum a política de governo, consequentemente a 

GIDE parece seguir a maioria dos casos.  

Voltamos, por conseguinte, o olhar para os dispositivos legais 

exarados da Constituição de 1988 que devem informar tanto o discurso como a 

intencionalidade de toda e qualquer política pública, de governo ou Estado, em 

nossa percepção sobre o fenômeno. Ressaltamos, todavia, o artigo 205:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  

Por analogia, cabe a sociedade promover e incentivar políticas 

públicas educacionais, na busca de desenvolvimento da pessoa, preparo para 

a cidadania e qualificação para o trabalho para além da visão mercadológica e 

imediata que viceja também no discurso educacional. 

Identificamos, em nossa concepção, no artigo 214 que trata do plano 

nacional de educação, de duração plurianual, de forma articulada com as 

ações do Poder Público, o inciso III – “melhoria da qualidade do ensino”, como 

diretriz para o desenvolvimento da pessoa disposto no artigo 205. 

Compreendemos os dois artigos da Constituição – 205 e 214 – no 

que tange ao preparo para cidadania e melhoria na qualidade de ensino com 

significantes no discurso e intencionalidade. Afirmamos, como Santos,  
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(...) que a Carta Magna (Constituição) é, ao mesmo tempo, 
uma política pública instituinte e regulatória, pois “cria” as 
estruturas do Estado e define o alcance e as condições de 
existência das políticas regulatórias que lhe sucedem. 

Colocamos em relevo as análises de Santos, ainda, tangendo ao 

artigo 2005 da Constituição, entre outros aspectos, quando diz: “temos 

claramente a ideia de que a família deve partilhar responsabilidades com o 

Estado”, mencionando as sanções dispostas no Estatuto da Criança do 

Adolescente (ECA) Porém, não cita nem o artigo, nem as sanções. Logo, tendo 

em vista as obrigações de pais ou responsáveis, preferimos citar artigo 129: 

“São medidas aplicáveis aos pais ou responsável”: 

“V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar 
sua frequência e aproveitamento escolar;” em face de 
intencionalidade desta monografia com o desenvolvimento da 
pessoa e a melhoria da qualidade do ensino. Há, assim, 
entendemos, por analogia, responsabilidade direta de pais ou 
responsável quanto a Cidadania, Ética. De qualquer política 
pública. Passemos, então, para a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB)”. 

1.1.2. Lei de Diretrizes e Bases como Marco Regulador de 

Política Educacional 

Seguindo, pois, o objetivo traçado no início deste capítulo de abordar 

a estrutura de política pública como discurso e intencionalidade, passamos a 

estrutura da LDB marcada de princípios, no artigo 2º: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípio de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

Tomamos de Santos a característica de regular “no cenário da 

política educacional brasileira é a maior de todas as políticas regulatórias, pois 

sua estrutura define as relações, os acordos e os conflitos que podem se 

desenrolar no âmbito da educação brasileira”. Porém, aqui discordamos do 

autor quando menciona conflitos, vez que o discurso do texto legal não 

estabelece qualquer tipo de sansão face ao descumprimento de qualquer 



 

 

28

dispositivo. Cria, desta forma, conflitos para além do texto, vez silenciar quanto 

a aspectos cruciais. 

 

1.1.4  Conceitos no texto legal, sem obrigações 

Faremos, aqui uma breve análise do discurso com base na crítica de 

Severino (2002), 

A lei conceitua, mas não obriga, não assegura seu próprio 
cumprimento. Assim, tudo que passa a depender das medidas 
que os gestores do sistema venham a tomar. E quanto a 
isso,as coisas já começavam mal: a LDB acabou precedida de 
uma série de iniciativas do governo, consubstanciadas seja em 
emendas constitucionais, seja em outras leis, como aconteceu 
com a criação do Conselho Nacional de Educação, com a 
criação do Fundo de Manutenção  e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valoração do Magistério (Lei nº 
9.424, de 24 de dezembro de 1996)e a criação dos Exames 
Nacionais de Cursos de Graduação. 

Logo, se tudo  

Passa a depender das medidas de que os gestores do sistema 
venham a tomar, a rigor torna inviável uma política educacional 
de Estado. Embora, o texto da LDB faça a prescrição legal de 
Plano Nacional de Educação, art 9º: A União incumbir-se-á: 

I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Esta 
colaboração em três níveis de governo aguarda a tramitação no 
Congresso Nacional, significa que o discurso de política pública 
tende a políticas de governo. Limitando o alcance de uma 
política pública educacional de Estado. 

Concluindo, parcialmente, temos princípios ao lado ausência de uma 

política pública de Estado. Que solidariedade é possível? Como tornar o “pleno 

desenvolvimento do educando”? De que maneira exercer a cidadania? São 

questões que revelam o discurso e a intencionalidade da política pública 

educacional confrontadas com a posição da Educação no contexto 

internacional. 

1.2. Contexto Internacional 
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Descrever, revelar o discurso e a intencionalidade da política pública  

no contexto internacional, em constante transformação de todos os aspectos 

da vida social, implica fazer a transição ao direito a educação, desde 1948, um 

direito humano. Educação como indicador de desenvolvimento humano, a partir 

de 1990. Limitamos, para esta monografia ao surgimento das Nações Unidas, 

com a posterior Carta de Chicago, chamada de Declaração Universal de 

Direitos Humanos, com a colaboração do filósofo libanês Charles  Malik, cristão 

ortodoxo.13 Revelar, pois, como a Constituição ,promulgada em 1988, incorpora 

positivamente os Direitos Humanos. Educação como direito, passou a ter 

dentro da Organização das Nações Unidas (ONU) relevância desde  a criação 

da UNESCO, programa voltado para Educação, Ciência e Cultura transitando 

em nossos dias para educação como meta de qualidade 

 

1.2.1. Organização das Nações Unidas 

Criada em 1945, a ONU,  

Com o objetivo principal de manter a paz e a segurança 
internacionais e de promover a cooperação entre os povos na 
busca de soluções para os problemas econômicos sociais, 
culturais e humanitários, fomentando o respeito aos direitos 
humanos e as liberdades fundamentais14. 

Destacamos, portanto, aqui a fonte de livros de História e Geografia, 

distribuídos pelas editoras aos docentes, no início de ano letivo 2011, no 

contexto da política pública PNLD do Ministério da Educação. Efetuamos a 

transição, como “animal de percepções e de movimentos” conhecer 

Organismos Internacionais, no Ensino Médio, constitui-se em uma política 

pública voltada para o processo ensino-aprendizagem. Sendo a educação um 

indicador do desenvolvimento humano proposto por um Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNDU). 

1.2.2. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

                                                           
13  www.udhr.org/history/biography. ....a strong advocate of ‘nature law’ 
14 VICENTINO, Cláudio. História geral e do Brasil, volume 3 / Cláudio Vicentino, Gianpaolo Dorigo – 
São Paulo: Scipione, 2010, p. 121. 

http://www.udhr.org/history/biography
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Desde 1990 o PNUD calcula e divulga o IDH de quase todos os 

países. Citamos o livro didático de Geografia “o IDH é indicador composto que 

mede o desenvolvimento humano. Ele evidencia os resultados médios das três 

dimensões básicas do desenvolvimento humano alcançados por um país”: 

1) Vida longa e saudável, medida pela esperança de vida ao 
nascer; 

2) Conhecimento, médio pela taxa de alfabetização de adultos 
(com peso de 2/3) e pela taxa combinada bruta de 
matrículas no ensino fundamental, médio e superior (com 
peso de 1/3); 

3) Padrão de vida decente, medido pelo PIB per capita (em 
dólares PPC)15. 

Destacamos, por conseguinte, importância da educação como 

componente do IDH que deve sinalizar diretrizes para as políticas públicas 

educacionais a partir de dados em que o educando é sujeito do processo de 

ensino-aprendizagem, a começar pela própria matrícula. Passamos para 

educação como meta estabelecida na Cúpula do Milênio. 

1.2.3. Simbolismo do Milênio – Educação como Meta até 2015 

Ressaltando a importância do contexto internacional para a política 

pública educacional citamos, ainda, a contribuição do livro de Geografia, com 

relação a ONU, diz o texto: 

Entre 6 e 8 de setembro de 2000 foi realizado, em Nova York, o 
maior encontro de chefes de Estado e de Governo de 191 
países: a Cúpula do Milênio, patrocinada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Nesse encontro, a ONU resolveu utilizar 
o simbolismo representado pela entrada do novo milênio para 
propor uma reflexão sobre as condições de vida da maioria da 
população mundial e definir ações conjuntas para enfrentar as 
adversidades. Para atingir esses e outros objetivos, foram 
elaboradas oito metas, que deverão ser atingidas até 201516. 

Destacamos apenas uma meta “atingir o ensino básico universal”. 

Esta meta educacional deve estruturar políticas públicas pelos signatários da 

Cúpula. Ademais,  educação constitui-se em  um direito humano. 

                                                           
15 MOREIRA, João Carlos. Geografia: volume único . João Carlos Moreira, Estáquio de Sene. – São 
Paulo: Scipione, 2005, p. 189. 
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1.2.4. Direitos Humanos 

Há na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotados e 

proclamados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, o direito a 

educação, artigo XXVI,  

1. Todo ser humano tem direto à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. 
A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz. 17 

Cabe ressaltar o sentido educacional de direitos humanos: “logo 

após a Assembléia Geral solicitou a todos os Países-Membros que 

publicassem o texto da Declaração ‘para que ele fosse divulgado, mostrado, 

lido e explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições 

educacionais, sem distinção nenhuma baseada na situação política ou 

econômica dos Países ou Estados” 18.  Talvez a falta de divulgação 

acompanhada de esclarecimento tenha efeitos sobre a posição educacional 

que o Brasil ocupa por duas vezes apesar de várias políticas educacionais 

estarem em curso. Isto nos levou a explorar com brevidade a contribuição da 

UNESCO. 

  

1.2.5 UNESCO 

 no artigo XXVI da Declaração, a partir da Carta de Chicago, 

posterior a criação da UNESCO, que dispõe hoje dados estatísticos sobre 

                                                                                                                                                                          
16 MOREIRA, João Carlos, opus cit, p. 445. 
17  Centro de Informação das Nações Unidas / United Nations Information Centre- Rio de Janeiro. 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Edição Especial, 60 º aniversário, 2008. p. 15s  [18] / 
http:rio.unic.org. 
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diversos países e acompanha o desempenho em relação as metas de 

qualidade. 19 

Vejamos os dados sobre o Brasil, segundo a Folha de S. Paulo “o 

Brasil manteve a mesma posição do ano passado e ficou no 88º lugar de 127 

no ranking de educação elaborado pela UNESCO. A classificação foi feita a 

partir de um índice criado para medir o desempenho das nações em relação às 

metas de qualidade para 205 estabelecidas na Conferência Mundial de 

Educação de Dacar, 2000”. 20 

: Educação, como fenômeno social, direito de todo ser humano 

passa a ter significação concreta na estrutura de uma política internacional com 

implicações para a política publica educacional brasileira, vez que o Brasil tanto 

é signatário da DUDH como tem assento na UNESCO. 

1.2.5. Constituição Federal de 1988 

Promulgada em 1988, a Carta Magna, consagra em vários de seus 

artigos o fomento a Direitos Humanos e Direitos Sociais, também estabelecidos 

pelo mesmo organismo. Citamos o parágrafo inicial de Conversa de 

Historiador, extraído de manual do professor:  

Desde o fim da ditadura militar, palavra cidadania tornou-se 
recorrente no vocabulário brasileiro. Não por acaso, ao 
promulgar a Constituição de 1988, o presidente da Assembleia 
Nacional Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, chamou o 
texto de Constituição Cidadã21. 

Consagra o texto constitucional no artigo 5, LXXVIII,  

§ 2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

                                                                                                                                                                          
18   Centro de Informação das Nações Unidas, opus cit., prefácio. 
19  www.unesco.org/estatísticas. 
20  www.folha.uol.com.br 
21  História: o mundo por um fio: do século XX ao XXI, volume 3  / Ronaldo Vaifas....[et al.]. – São 
Paulo: Saraiva, 2010., p. 412. 
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 § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais. 

Efetuamos a transição entre direitos humanos garantidos na Carta 

de 1988 e os contextos internacionais, que se relacionam com as políticas 

públicas educacionais por força dos acordos firmados e dos dispositivos 

constitucionais.   

Fizemos, a sombra do filósofo, “o reconhecimento nas coisas daquilo 

que pusemos nelas”. Ligando os momentos de exploração pretendemos o 

reconhecimento imprescindível do contexto internacional para qualquer política 

pública educacional – meta de qualidade - Dacar. Isto, mormente quando se 

pretende estabelecer uma Gestão Integrada como a GIDE. incidindo o 

processo ensino-aprendizagem. Qual a meta da GIDE?  Propomos caminhos 

alternativos para o colégio em vista da meta de qualidade, que vamos abordar 

no capítulo terceiro tangendo ao Planejamento.  

Concluindo parcialmente, ligamos os momentos de exploração para 

esta monografia “duas séries uma na outra” – política pública e contexto 

internacional, enfatizando a ONU/UNESCO, efetuando a transição com 

competências e habilidades propostas para o Ensino Médio a partir da política 

do livro didático de Geografia e História, por sua vez já uma política pública 

com impacto sobre o cotidiano escolar. Passamos, então, a política pública 

GIDE, visando limites e impactos. 

1.3. GIDE – Limite de Pressupostos Metodológicos e Legais 

Inerentes a Orientação Educacional e a Orientação 

Pedagógica 

Explorando o problema enfocado no estudo: é possível prescindir da 

especificidade do OE e do OP para “melhorar resultados no processo de 

ensino-aprendizagem”? 
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Temos aqui, assim entendemos, o problema já abordado 

teoricamente por Giacaglia e Penteado (2010), também em forma em forma de 

pergunta passamos a citar:  

Quais seriam os profissionais que atuando na escola, deveriam 
lidar com os problemas de ensino e de aprendizagem para 
tornar mais eficaz o trabalho dos docentes? Seriam o 
Coordenador Pedagógico e o Orientador Educacional Como 
tem sido explicado no livro (...).   

Prosseguimos a exploração do problema a partir da publicação A 

padronização na área educacional, Maria Helena Pádua Coelho de Godoy, 

sobre a GIDE (Gestão Integrada da Escola). 

1.3.1  Sistema de padronização da GIDE 

Dando a palavra a autora: “ênfase que a escola deve dar à 

implementação de um sistema de padronização no ciclo PDCA da GIDE para a 

manutenção e/ou melhoria dos seus resultados”22. É um vocábulo estranho à 

literatura pedagógica o termo padrão, vez que o sujeito do processo educativo 

é o educando – dinâmico por natureza – sem um comportamento 

predeterminado que se possa ser considerado padrão, a exceção de casos 

patológicos. Como “animal de percepções e movimento que se chama corpo”, 

na expressão de M erleau-Ponty encetamos aqui a intencionalidade primeira do 

discurso com uma visão sistêmica de padrão. 

Salientamos, entretanto, como pertinente, ao menos em parte, “a 

padronização deve ser entendida como o cerne do gerenciamento da rotina do 

trabalho do dia-a-dia da Escola”.23 Como “animal de percepções e de 

movimentos” efetuamos o reconhecimento do “gerenciamento da rotina do 

trabalho do dia-a-dia da Escola”, como o cerne do discurso da GIDE. Explicita a 

intencionalidade nos seguintes termos: “(...) a padronização, tanto nas áreas 

pedagógicas e administrativas, deve ser vista como a base para melhoria 

contínua”.24 Isto implica, em nosso entendimento, uma acepção do vocábulo 

mais apropriado à gestão escolar que propriamente à área pedagógica. Como 

                                                           
22  GODOY, Maria Helena Pádua Coelho de. A padronização na área educacional, opus cit, p. 17 
23 GODOY, Ibidem, opus cit, p. 17 
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“animal de percepções e movimento” cabe-nos indagar como fazer gestão 

escolar dentro do “sistema de padronização” na dimensão pedagógica? 

Enunciando, logo no início, o ciclo PDCA da GIDE deixa-o sem uma 

definição. Inicia-se aqui uma série de questões metodológicas que iremos 

assinalando. Porém, depreende-se o significado de PDCA a partir de uma 

figura esquemática: P – Planejar; D – Executar; C – Verificar; A – Atuar 

corretivamente. Eis, portanto, um dos limites metodológicos e epistemológicos 

daquilo que se propões a ser gestão integrada, com atuar corretivamente. 

 

1.3.2  Valor – uma série de atividades 

Apresentando um capítulo intitulado “Cadeia de Valor” a autora 

define assim: “a cadeia de valor da educação designa as atividades 

relacionadas e desenvolvidas pelas instituições escolares para satisfazer às 

necessidades dos clientes (alunos, professores, pais e funcionário), pela 

relação com os fornecedores”.25 Como “animal de percepções e movimento” 

vemos aqui um discurso mais apropriado às relações de consumo, talvez com 

base do Código de Defesa do Consumidor, que uma definição de cadeia de 

valor para além da econometria, mercadologia, e outras áreas, “pela relação 

com os fornecedores”. 

Retornamos ao discurso da autora “na educação, a cadeia de valor 

designa a série de atividades relacionadas pela escola para satisfazer as 

necessidade dos clientes na formação da cidadania, missão da escola definida 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Cada elo desta cadeia está 

ligado ao seguinte, e as atividades são divididas em primárias e de suporte.”. 

Como “animal de percepções e movimento” encontramos limites nos 

pressupostos, vez que “a série de atividades para satisfazer as necessidades 

dos clientes na formação de cidadania” não apresentam as necessidades 

educacionais como valor. Por outro ângulo, se os principais agentes 

                                                                                                                                                                          
24  GODOY, Ibidem, opus cit., p, l7. 
25  GODOY, Ibidem, opus cit. p. 17. 
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educadores estão no polo de clientes, ao outro polo falta o Orientador 

Educacional e os Orientadores Pedagógicos, restando, assim, o intrínseco 

valor educacional. 

Satisfazendo, segundo a autora, “as necessidades dos clientes na 

formação da cidadania, missão da escola definida pela LDB” carece, no 

discurso, todavia, explicitar o valor educacional. Pois, como “animal de 

percepções e movimento” identificamos limites nos pressupostos quanto à 

glosa entre a “missão da escola” e os Princípios e Fins da Educação Nacional, 

título II, artigo 2º, consagrando “(...) o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. Qualificação para o trabalho, que iremos abordar no capítulo 

terceiro para além de limites metodológicos da GIDE, no âmbito do 

planejamento. 

Tratando a autora de formação da cidadania talvez seja a maior 

dicotomia nos pressupostos teóricos, ou seja, reduz o educando a condição de 

cliente, objeto da “missão da escola” na formação de cidadania. Ao invés de 

privilegiar o pleno desenvolvimento e os princípios da LDB, em especial, XI – 

“vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. Qual a 

intencionalidade nesta axiologia? 

Constituindo a axiologia o estudo do valor, como identificar valor em 

uma “série de atividades”? Atividades por si mesmas não constituem valores, 

sobretudo se divorciadas dos ideais de solidariedade humana que inspira a 

educação no artigo 2º da LDB. Qual intencionalidade da carência de ideais de 

solidariedade? 

 

1.3.3  Lista de benefícios da cadeia de valor 

Retomamos ao texto, no ponto que autora se propõe a “mapear a 

cadeia de valor” no qual a escola “consegue  se preparar para a elaboração do 

Marco Referencial, apresentado na fase de Planejamento da GIDE.” 26 

                                                           
26  GODOY, Ibidem, opus cit, p. 20 
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Passando ao tópico de benefícios de cadeia de valor a autora lista 

uma série, a saber: 

• Melhorar a visualização do conjunto de atividades 
desenvolvidas na escola. 

• Melhorar a visualização das atividades primárias. 

• Visualização das atividade-meio e fim na educação. 

• Evidenciar o inter-relacionamento entre os vários processos 
de uma escola27. 

Notamos o uso do termo visualização três vezes integrando os 

“benefícios da cadeia de valor”. Ora, se apontamos os limites de pressupostos 

de valor como identificar benefícios em cadeia? Pelo conjunto de atividades 

visualizadas? 

Afirma, todavia, Godoy que acrescidos os benefícios, ao mapear da 

cadeia de valo,  

A escola consegue se preparar para elaboração do Marco 
Referencial, apresentado na fase de Planejamento da GIDE. 
Ao relacionar os fornecedores da cadeia percebe-se que eles 
fazem parte da sociedade na qual a escola está inserida – 
marco situacional. Da mesma forma, ao se pensar na 
satisfação da sociedade, faz-se necessário trabalhar para a 
formação de um aluno cidadão, o que por sua vez, promove o 
atendimento do marco doutrinal: criação da sociedade mais 
fraterna: a sociedade ideal, almejada por todos. 

Este aspecto utópico da educação – sociedade ideal, almejada por 

todos – extrapola o plano desta monografia. Cabe apenas “como animal de 

percepções e movimento” apontar o termo doutrina como se o discurso de 

outra área do conhecimento, se fosse religioso ou oriundo da Escola Superior 

de Guerra, origem da Doutrina de Segurança Nacional. Qual a 

intencionalidade? 

Retornando ao plano de trabalho de assinalar os limites de 

pressupostos é pertinente destacar a frase: “ao se pensar na satisfação da 

sociedade” a autora parece transferir para a sociedade a satisfação, deixando o 

                                                           
27  GODOY, Ibidem, opus cit. p. 20.  
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princípio estabelecido pela LDB de desenvolvimento pleno do educando. 

Entretanto, parece ter no discurso um ponto em comum, dentro do espírito da 

Lei de Diretrizes da Educação, qual seja formar um aluno cidadão. 

Avançamos para o tópico da padronização que entendemos como 

ser uma característica relevante do texto de Godoy. Distingue aquela autora, 

padronização de burocracia, “visto que se deve padronizar apenas 

processos/tarefas críticas para assegurar os melhores resultados de qualquer 

atividade”. O uso do verbo no imperativo denota a intencionalidade do discurso 

da padronização. 

Fazendo uso de um nome de referência na área de Educação, 

Guiomar Namo de Melo atribui-lhe,  

Num momento em que a lei abre espaço para a autonomia e 
que as equipes escolares estão dando os passos iniciais para 
tornar a norma legal uma realidade concreta, é urgente que as 
escolas comecem a documentar suas experiências e analisar 
as condições e os fatos que contribuem par ao sucesso ou 
fracasso. Essa é sem dúvida uma das dimensões do exercício 
da autonomia. Não basta ter um projeto e executá-lo. É 
imprescindível avaliá-lo e registrar a avaliação, de tal modo que 
seja útil para outros professores ou escolas. 

Dissemos lá no início do parágrafo atribui a Namo de Melo pois, 

efetivamente, aqui faltou padrão científico, ou seja, registro de fontes. Logo, 

não pudemos avaliar este pressuposto teórico por falta de referência 

bibliográfica completa, para refazer o caminho metodológico. Qual a 

intencionalidade? 

Define Godoy padrão como: “compromisso documentado, utilizado 

em comum e repetidas vezes pelas pessoas relacionadas com o determinado 

trabalho”. Chamamos a atenção para a expressão: “um determinado trabalho”, 

parece um discurso genérico, sem especificação par ao campo educacional. 

Aliás, o fez dentro do item quatro intitulado “Conceitos”. Percebemos, então, 

conceitos eivados de ambivalência. 

Continuando a autora faz uso de outro conceito eivado de 

ambivalência – padronização. Volta-se para o coletivo, ou seja, identificando o 
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conjunto de atividades sistemáticas como fez anteriormente ao tratar de cadeia 

de valor. Vejamos o que disse: “conjunto de atividades sistemáticas para 

estabelecer, utilizar e avaliar os padrões quanto ao seu cumprimento, à sua 

adequação e aos seus efeitos sobre os resultados”. Como, pois, “avaliar os 

padrões quanto ao seu cumprimento” se os conceitos até então apresentados 

são ambivalentes? 

Enumera, também, a autora, como fizera na cadeia de valor “uma 

série de benefícios decorrentes da implementação da padronização na área 

educacional”. Transcrevemos apenas os tópicos: tornar os processos 

previsíveis; possibilitar uma comunicação mais eficiente e eficaz; estabelecer 

claramente quem é o responsável pela realização de cada tarefa; registrar as 

melhores práticas da escola, assegurando o domínio sobre o processo ensino-

aprendizagem; facilitar a compreensão dos indicadores educacionais pelos 

diversos usuários dos serviços educativos; assegurar os resultados de 

aprendizagem e construir a base para a melhoria contínua. Subjacente aos 

tópicos e a cada um dos argumentos da autora prevalece, em quase todos, a 

gestão do processo. Qual a intencionalidade de deixar em penúltimo lugar 

“assegurar os resultados de aprendizagem”?  

1. Explicitando, em outro tópico, os benefícios da padronização 

para professores e funcionários, destacamos apenas dois: 

2. Executar as atividades sem a necessidade de orientações 

frequentes da direção - Quando o professor segue o padrão 

de elaboração de avaliação em geral, ele evitará orientações 

frequentes da coordenação pedagógica, pois o que tem que 

ser feito já está previamente definido e documentado. 

3. Estimular a participação e comprometimento - Quando uma 

determinada escola tem uma prática de recuperação paralela 

e esta prática é seguida pelos professores, a coordenadora 

pedagógica não precisa intervir constantemente no processo. 

” · 
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Reitera a autora, ao nosso ver, a intencionalidade do discurso de 

prescindir da especificidade do trabalho do OP, reduzindo-o pela padronização 

previamente elaborada cujos pressupostos  são ambíguos no próprio texto. 

Salientamos aqui os limites de “executar as atividades sem necessidade de 

orientações frequentes...” para a prática de recuperação paralela. É 

desnecessário comentar a complexidade da chamada recuperação paralela no 

cotidiano escolar, quanto mais sem o suporte do OP. Seria um caso de divisão 

sexual do trabalho, a coordenadora pedagógica? Que participação pretende 

estimular, se o “que tem que ser feito já está previamente definido e 

documentado”?  

Salientamos em ambos os casos expressões curiosas: - “ele 

(professor) evitará orientações frequentes da coordenadora pedagógica”; 

- “esta prática é seguida pelos professores, a coordenadora 

pedagógica não precisa intervir....” Duas estruturas semânticas com 

significação simbólica para o gênero e a educação na antípoda da Cúpula do 

Milênio.Mencionamos, no item contexto internacional, à Cúpula do Milênio, em 

2000, sob o patrocínio da ONU, ocasião em que foi lançado o documento 

Declaração do Meneio das Nações Unidas, sendo o terceiro ponto; “Promover 

a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres – A desigualdade de 

gênero começa cedo e deixa as mulheres em desvantagem para o resto da 

vida. ....” 28. Explorando a estrutura, carece de padrão em face de desigualdade 

de gênero. Hoje o gênero assume características de políticas públicas, 

dispondo de uma página na Internet www.observatóriodegenero.gov.br  

Logo, qualquer política pública de planejamento educacional deve 

estar em percepção e movimento com o contexto internacional, quer por força 

dos dispositivos constitucionais quer de conteúdos, competências e habilidades 

inerentes ao Ensino Médio presentes nos livros didáticos.  

Terminado o item benefícios, volta-se Godoy para o aluno, desta 

feita ocupando o último lugar, argumentando que a “manutenção de boas 

                                                           
28  SENE, Estaque. Geografia geral do Brasil, volume 2: espaço geográfico e globalização: ensino médio. 
– São Paulo : Scipione, 2010, p.60 [264p.]. 
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práticas é garantida por meio da padronização”. Aduz a autora, outro benefício 

para o detentor do último lugar: “redução do tempo para a aquisição das 

competências, atitudes e habilidades previstas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do MEC.” Qual o fundamento epistemológico que pode garantir a 

redução do tempo? Seria o aluno um modelo cognitivo no cotidiano escolar? 

Quais os pressupostos? 

Fazemos aqui a transição entre o discurso de diminuir a 

necessidade de intervenção do OP no processo ensino-aprendizagem, diminui 

o desenvolvimento pleno do educando ao padrão, conjunto de atividades, sob o 

discurso de cadeia de valor. Que valor pode ser maior que o educando como 

sujeito de direitos? 

 

 Passamos agora o direito constitucional na garantia de princípios e 

tratado 

 

 

 Sabendo que são múltiplas as definições sobre políticas públicas, enquanto 

que do ponto de vista teórico-conceitual “a política pública em geral e a política 

social em geral são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações 

sobre a natureza da política e seus processos. Por isso, uma teoria geral da 

política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da 

sociologia, da ciência política e da economia” 29 Eis, aí, inicialmente, o primeiro 

desafio de buscar de sintetizar política pública.

                                                           
29  USP –UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES / 
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICA – O que são políticas públicas? – http//each.uspnet.usp.br/gpp/O 
que são políticas públicas?. 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIAL CONCRETO: COLÉGIO ESTADUAL 

PAULO DE FRONTIN – MUNDO VIVIDO 

 

A volta às próprias coisas, a redescoberta do mundo vivido é 
condição radical para o nascimento da filosofia, e mesmo das 
ciências, que, quando aparecem, encontram o mundo já 
constituído. O momento do nascimento da filosofia é anterior à 
reflexão, sendo, ao contrário, sustentáculo de toda reflexão 
posterior, tanto da filosofia como da ciência. (...) 

Isto faz da fenomenologia uma filosofia de experiência, ou 
mesmo uma ‘filosofia genética’, anterior às ‘explicações’ 
meramente psicológicas, sociológicas ou historicistas, 
oferecidas pela ciência30, 

Partindo da Concepção fenomenológica da Educação vamos, neste 

segundo capítulo, então, redescobrir o mundo do vivido fazendo a gênesis – 

‘filosofia genética’ - da GIDE. Cabe na gênesis da GIDE abordar outra obra de 

GODOY (2009) intitulada de Gestão Integrada da Escola / Balizada pelo Índice 

de formação de Cidadania e Responsabilidade Social, pelo impacto no 

referencial concreto tanto em seus pressupostos teórico-metodológicos com 

desdobramentos para os Planos de Ação da Escola. No mundo vivido, a GIDE 

é fenômeno da Política Estratégica da SEEDUC, tomando corpo através do 

diagnóstico e de metas relativas ao campo de estudo, - Colégio Estadual Paulo 

de Frontin -, que existe desde 1918. Inserido no contexto mundial, ora 

desafiado em educar para a sustentabilidade – UNESCO: Decênio das Nações 

Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014).  

2.1. Diagnóstico do Campo de Estudo: GIDE 

Tendo origem o diagnóstico na obra de GODOY (2009) é necessário 

identificar o que há de significante, pertinente e relevante. Neste sentido, 

começamos pelo o que é  

A GIDE orientada pelo método PDCA de solução de problemas 
e está associada ao indicador IFC/RS (Índice de Formação de 

                                                           
30  REZENDE, Antonio Muniz. Concepção fenomenológica da Educação, opus cit., p. 36s. 
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Cidadania e responsabilidade Social) fruto também do 
aprendizado conquistado pelo INDG em sua trajetória em 
consultoria nessa área. Apresenta-se, a seguir, a figura do 
método PDCA na Gestão Integrada da Escola31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método PDCA na Gestão Integrada da Escola 

Temos aqui o indicador como significativo no discurso e relevante 

para o mundo do vivido, que vamos procurar tratar neste capítulo. 

Seguindo Godoy a mesma característica de apresentar figuras e 

esquemas da obra anterior, assim a autora apresenta o  

Método PDCA é composto das seguintes etapas e subetapas: 

P = Plan = Planejar 

       1. Estabelecer as metas 

       2. Elaborar os planos de ação. 

D = Do = Executar o plano. 

       3. Educar e treinar para executar os planos 

       4. Executar o trabalho conforme os planos elaborados 
                                                           
31  GODOY, Maria Helena Pádua de. Gestão Integrada da Escola / Balizada pelo Índice de formação de 
Cidadania e Responsabilidade Social, opus cit., p. 15. 
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C = Check = Verificar os resultados. 

       5. Avaliar a execução das ações. 

       6. Avaliar os resultados. 

A = Act = Agir corretivamente ou padronizar as boas práticas. 

       7. Padronizar as ações bem-sucedidas 

       8. Tratar os desvios de resultados. 

A observação sistemática dessas etapas e subetapas é fator 
determinante para o alcance das metas32.  

A reflexão a que se refere Rezende na epígrafe fica sem espaço, ou 

reduzida à observância sistemática do ciclo PDCA. Há ciência sem reflexão? 

Ou, acaso algum Índice de Formação de Cidadania, sem refletir? 

2.1.1. Índice de Formação de Cidadania: Dimensões 

Apresenta Godoy o indicador da GIDE: “o IFC/RS, que será 

detalhado a seguir, tem como objetivo, pois, mensurar o desempenho da 

escola no cumprimento de sua missão”. 

O IFC/RS é composto por três dimensões assim caracterizadas:  

Dimensão Finalística: correspondente aos resultados da atividade 

fim da educação (processo ensino-aprendizagem). 

Dimensões Processuais: correspondente aos meios que devem ser 

trabalhados para que os resultados sejam alcançados. Para isso, foi proposto o 

seguinte desdobramento: 

Ensino-aprendizagem (meios que influem fortemente nos 

resultados)33, apresenta-se a seguir, a figura das Dimensões Estruturantes do 

IFC/RS - Estrutura simbólica – PDCA -  presente na obra de Godoy constitui-

se, desde 2011,  significante para o mundo existencial vivido, no cotidiano do 

Colégio, quando passou a figurar no quadro destinado a GIDE, em passagem 

obrigatória para a Sala de Professores, Coordenação, Biblioteca e Direção. 

                                                           
32  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 16. 
33  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 17. 
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Dimensões Estruturantes do IFC/RS 

Relevante para esta monografia é a abrangência de objetivo da 

GIDE, segundo a autora,  

O objetivo o Sistema GIDE é melhorar significativamente os 
resultados da atividade-fim, tendo como referência as metas do 
IDEB, do ENEM e do indicador IFC/RS, apoiando a escola no 
cumprimento da sua missão de formar cidadãos previstos na 
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – Lei 9394/96 
(...). 

Enfatiza, portanto, o artigo 2º, com o preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Neste sentido, prossegue a 

autora:  

Entende-se, portanto, como cidadão, o aluno que têm vivência 
de valores, mas que também possui os conhecimentos, 
atitudes e habilidades compatíveis com que se espera para sua 
idade / ano de ensino, como (...)34. 

Conclui: com uma sentença de igualdade, a saber: “GIDE = 

GESTÃO = MEIO PARA MELHORAR RESULTADOS”. 

“A GIDE é o Sistema de Gestão que as escolas devem aplicar como 

MEIO para melhorar os resultados pedagógicos35” Eis, portanto, aqui o 

                                                           
34  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 18. 
35  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 18. 
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problema que estamos tratando “melhorar os resultados pedagógicos” a partir 

de um estudo de campo. Porém, como aplicar o MEIO, isto é, a GIDE sem o 

trabalho de OE ou OP? 

2.1.2. Gênesis do Aperfeiçoamento da GIDE 

Há, por vez primeira, integrando a estrutura significante do 

fenômeno GIDE um aspecto existencial relevante: “o aluno têm vivência de 

valores”. Mas, parece ao mesmo tempo reduzir a cidadania à vivência, 

deixando de explicitar o direito constitucional e o direito emanando do Estatuto 

(ECA). Que índice de cidadania pretende mensurar sem as referências legais? 

Vamos retomar ao dispositivo legal da LDB, acima referido, tangendo ao 

exercício de cidadania e a qualificação para o trabalho, especialmente, no 

capítulo terceiro.  Faz Godoy a gênesis da GIDE ao informar a origem no  

Âmbito do Programa de Modernização e Melhoria da Educação 
Básica do Ceará, no período de 2001 a 2006. O trabalho 
realizado constou de um detalhado do dos instrumentos PPP 
(Projeto Político Pedagógico), PDE (Plano de Desenvolvimento 
da Escola) e PMMEB (Programa de Modernização e Melhoria 
da Educação Básica), visando interfaces e eliminação de 
superposições36.  

Estabelece então a gênesis com a contribuição do método PDCA 

com estratégia de gerenciamento alinhado, enfocando resultados. Esta 

estratégia, sem dúvida, vai incidir no estudo de campo para além do quadro de 

avisos pela própria gênesis. 

Foram, nesta gênesis, aperfeiçoados os instrumentos da GIDE por 

meio de medidas como indicador: “a inserção do indicador IFC/RS na 

metodologia do Sistema GIDE representou um grande avanço na identificação 

das causas dos problemas da escola e, consequentemente, no seu bloqueio”37. 

Deixa a autora o registro da evolução, sem fornecer dados mais precisos sobre 

a gênesis do IFC. Demandas oriundas da rede pública do Ceará? Ou de 

gestores? Como em seguida aborda o papel da liderança, podemos inferir a 

partir daí teve sua gênesis, ou segundo o texto, “líder é uma pessoa que 

                                                           
36  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 20. 
37  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 22. 
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consegue atingir metas desafiadoras por meio de um grupo de pessoas, 

mantendo um alinhamento com os valores da instituição38”. Logo, implantação 

da GIDE esta relacionada à liderança. Porém, fica a dúvida metódica: todo líder 

é gestor? 

2.1.3. Equipe de Conhecimento para Atingir Metas e Elaborar 

Planos 

Retomando a questão de valores que orienta a escola na sua rotina 

apresenta  

A receita é negociar bem as metas, prover a equipe de 
conhecimento (gerencial e técnico) para atingi-las e elaborar 
planos de ação. A partir daí, é cuidar cada vez mais da equipe 
e gerenciar para que as ações dos planos sejam efetivamente 
cumpridas e os resultados alcançados39. 

Contudo, o que vem a ser a equipe do conhecimento? Com esta 

lacuna resta-nos relacionar equipe técnica como aquela composta por OE e 

OP. Aliás, aqui não foram nomeados mais que uma vez, em face de uma 

estratégia de gestão. Como ter resultados alcançados sem OE e OP que 

deveriam compor a equipe do conhecimento técnico? Ou a liderança não 

comporta nem OE e nem OP? Estamos na busca de sentido do sentido do 

problema enfocado. 

Cabe acentuar que no estudo de campo nenhuma meta foi 

negociada, tampouco se buscou o líder para implantação da GIDE. Seria uma 

outra estratégia de gestão? Voltamos ao texto para visando a gênesis da GIDE 

na escola, sob o ângulo do planejamento PDCA. 

2.1.4. Planejamento do PDCA 

Tem a gênesis, segundo a autora,  

Pela fase de planejamento do PDCA, com a elaboração do 
Marco Referencial, quando a escola analisa a situação geral, 
define os seus objetivos, missão, visão do futuro e critérios de 

                                                           
38  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 22. 
39 GODOY, Ibidem, opus cit., p. 22. 
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ação que irão nortear todo o trabalho administrativo e 
pedagógico da escola40.  

Como a estrutura simbólica do texto é abundante, anexamos os que 

consideramos mais relevantes para compreender o Marco Referencial, com 

três desdobramentos, a saber: Marco Situacional; Marco Doutrinal ou 

Filosófico; Marco Operativo.  

                                                           
40 GODOY, Ibidem, opus cit., p. 24. 

 

 
Fluxo do Sistema GIDE – Marco Referencial 
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Exemplos de fatores que podem caracterizar a Análise dos Aspectos 

Gerais – Marco Situacional: 

Ø Conteúdo; 

Ø Metodologia; 

Ø Planejamento; 

Ø Disciplina; 

Ø Avaliação; 

Ø Currículo. 

Exemplo de Tabela Resumo das Diretrizes Pedagógicas – Marco Operativo 
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Exemplo de Tabela Resumo das Diretrizes Administrativas/Comunitárias – 

Marco Operativo 
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Desenvolvimento da GIDE – Marco Referencial 

 

 

 

 

 

 

Mas, o que significa esta amostra da estrutura simbólica? 

Apresenta-nos a própria autora um resumo:  

A partir de uma análise da situação atual (O QUE TEMOS) 
[Marco Situacional], a escola define sua posição (O QUE 
QUEREMOS) [Marco Doutrinal] e estabelece as diretrizes 
(CAMINHO) [Marco Operativo] que nortearão o trabalho ao 
longo do tempo pra que seja possível alcançar o que foi 
definido41.  

Eis, então, o que denomina de Desafio Pedagógico na estrutura 

simbólica, Desenvolvimento da GIDE – Marco Referencial, (figura acima). Ora, 

se reconhece que há um desafio pedagógico como encontrar o CAMINHO se o 

suporte da equipe técnica de orientação pedagógica e educacional? Ou o 

desafio deve ser resolvido, sobretudo pela Gestão? Vejamos algo sobre a 

reflexão. 

Relaciona Godoy, por duas vezes, o Projeto Político-Pedagógico “a 

oportunidade de refletir”, na primeira. Na segunda, diz que “tem como objetivo 

possibilitar que a escola faça uma reflexão visando a uma tomada de posição 

frente à comunidade”42. Porém, esta reflexão cede lugar ao indicador de 

resultados utilizado pela GIDE que é o IFC/RS – “meios relativos à vertente 

                                                           
41  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 37. 
42  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 24 e p. 37 
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ambiental (ambiente de qualidade) e dimensão ensino-aprendizagem”, 

empregado na fase de diagnóstico.  

Não encontramos na Dimensão Ambiental qualquer referência do 

Decênio de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), em 

claro sinal de que há tendência a seguir um fluxograma das figuras expostas. 

Com isto, parece distante do mundo vivido no contexto internacional. 

Curiosamente, o mesmo ocorre com o tópico seguinte: Todos pela Educação. 

2.1.5. IFC/RS, Todos pela Educação e Metas 

Diz a autora:  

Vale ressaltar que o IFC/RS está em sintonia também com o 
documento denominado Termo de Adesão ao Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação. O plano propõe a adoção 
de um conjunto de diretrizes e estabelece a projeção do IDEB 
para as escolas do ensino fundamental dos municípios43.  

Impõe-se aqui fazer ressalvas sobre as palavras da autora no que 

tange ao IDEB para educação básica, com base no Decreto 6094, de 24 de 

abril de 2007, art 3º:  

A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, 
com base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo 
INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, 
combinados com o desempenho dos alunos, constantes do 
censo escolar (...). 

Logo, busca a qualidade da educação básica, inclui a educação 

infantil, educação fundamental e ensino médio (LDB, art. 21), para além do 

reducionismo expresso em “estabelece a projeção do Ideb para as escolas do 

ensino fundamental dos municípios” (sic).  

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, com 

incentivo e apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e 

respectivos sistemas, consta de 28 diretrizes, entre as quais combater a 

repetência. Quais as diretrizes que compõe o IFC/RS? Sem obter do texto 

dados mais precisos, resta-nos abordar o IFC em diferentes pesos. 

                                                           
43  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 42. 
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Encontramos aqui um ponto importante no contexto internacional, 

isto é, Educação para Todos com expressão de um compromisso mundial para 

dar educação básica de qualidade a todas as crianças e adultos a partir do 

Foro Mundial de Dakar (2000)44, referência que também não aparece no texto 

de GODOY publicado em 2009. Há, sem dúvida, um aspecto mensurável na 

iniciativa. Mas qual a gênesis do peso IFC/RS? “À volta às próprias coisas, a 

redescoberta do mundo vivido”? 

Ficamos sem resposta, que o mundo do vivido no Colégio Estadual 

Paulo de Frontin também deve considerar como um desafio no Marco 

Referencial, PPP e cotidiano escolar. 

Vejamos agora a estrutura semântica Farol, fazendo é claro sinal. 

2.1.6. O Uso do Padrão Mínimo da Dimensão Ambiental 

Ressalta GODOY que,  

As dimensões do indicador IFC/RS possuem pesos diferentes e 
são desdobradas em variáveis. A dimensão resultados é de 
maior peso (45%), pois mede o resultado do processo ensino-
aprendizagem, atividade fim da escola. Por sua vez, as 
dimensões processuais apresentam pesos de 25% para o 
ambiente da qualidade e 30% para o processo ensino-
aprendizagem45.  

Como se chegou a diferentes pesos? Limita-se apenas informar 

sobre um aplicativo que gera automaticamente faróis que caracterizam os 

resultados obtidos, a saber: 

“Farol verde = resultado satisfatório. 

Farol amarelo = resultado que merece atenção, pode melhorar. 

Farol vermelho = resultado insatisfatório46”. 

                                                           
44  WWW.UNESCO.ORG/News/Educación para todos/ 
45  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 45. 
46  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 45. 

http://www.unesco.org/News/Educac�n
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2.1.7. Farol no Colégio Paulo de Frontin – Estudo de Campo – 

Mundo Vivido 

Sabemos que o Farol de Alexandria era uma das sete maravilhas da 

Antiguidade, contudo o farol vermelho lançou um facho sobre a Dimensão 

Ensino-Aprendizagem, por exemplo: 

§ Lotação completa do quadro de professores; 

§ Registro das práticas pedagógicas bem sucedidas na sala de 

aula; 

§ Frequência dos Professores; 

§ Atratividade das Aulas; 

§ Cumprimento do Currículo Mínimo; 

§ Recuperação dos alunos; 

§ Frequência dos alunos; 

§ Presença dos pais e / ou responsáveis. 

Chegamos, por outra via, mais uma vez, ao cerne do problema: É 

possível prescindir da especificidade do OE e OP para melhorar resultados no 

processo de ensino aprendizagem? 

Respondemos com o farol vermelho no diagnóstico da própria GIDE 

nesta dimensão inerente ao OE e OP, aduzindo: 

A prática pedagógica necessita de acompanhamento de OP, ou 
coordenadores pedagógicos como estabelece o Compromisso 
Todos pela Educação, art. 2º, diretriz XVII – “incorporar ao 
núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que 
acompanhem as dificuldades enfrentadas pelos professores”.  

Neste sentido, cabe voltar às próprias coisas da Cadeia de 
Valor do Sistema GIDE, na qual figura a Coordenação 
Pedagógica cuja atividade relacionada abrange: coordenação 
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de formação de docentes; integração família / escola; 
monitoramento do desempenho acadêmico do aluno, outros 47. 

Consideramos, assim, o maior impacto sobre o Colégio Paulo de 

Frontin, na dimensão ensino-aprendizagem, foi deixar os professores em 

dificuldades sem acompanhamento de OP e OE. Sendo-lhes atribuídas mais 

tarefas visando às metas. Passamos, agora, para a Dimensão Ambiental. 

Constitui-se o Padrão Mínimo da Dimensão Ambiental um 

diagnóstico da vertente ambiental, orientando o que a escola deve melhorar. 

Sobre o Padrão Mínimo do Colégio Paulo de Frontin, alguns exemplos: 

• Muros externos em boas condições e sem pichação – 

PRIORIZAR. 

• Existe pintura de demarcação dos jogos no piso – 

PRIORIZAR. 

• As paredes estão limpas, sem pichação e buracos – CUIDAR. 

• Vasos sanitários limpos e bem afixados – CUIDAR. 

• Instalações estão livres de vazamentos e / ou entupimento – 

CUIDAR. 

Há cuidados com aspectos estéticos de escola (quadros decorativos, 

flores, vasos, plantas) – PRIORIZAR. Isto em face de a afirmada sintonia do 

IFC/RS com o Compromisso Todos pela Educação parece que, mesmo sem 

fazer uma correlação exaustiva, encontramos apenas a diretriz VIII – “valorizar 

a formação ética, artística e a educação física”; em termos. Qual o peso – 45%, 

25% ou 30% - de formação ética? 

Tivemos acesso a Relatório de Implementação das Ações dos 

Planos Pedagógico e destacamos alguns pontos: 

                                                           
47  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 26.; fonte Adaptada de Michael E. Porter, Competitive Advantage – 
Creating and Sustaing Superior Performance (1985)  
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• Elaborar atividades de recuperação de língua portuguesa e 

matemática; 

• Implementar projetos de Melhoria do Desempenho da 

Matemática nas turmas de 1ª série; 

• Registrar todas as práticas bem sucedidas; 

• Implementar os projetos interdisciplinares, privilegiando 

leitura, interpretação de textos e estudo do vocabulário. 

• Realizar palestras dos alunos que participam de Projetos e 

Estágios sobre a importa da escolaridade para o futuro 

profissional. 

Consideramos, por conseguinte, difícil ou impossível atingir metas 

em nosso campo de estudo, ou seja, o Colégio Paulo de Frontin, sem ao 

menos a Coordenação Pedagógica atuando em indicadores propostos pelo IFC 

como a recuperação dos alunos. Em termos do Compromisso Todos pela 

Educação: “combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, 

pela adoção de práticas como aulas de reforço no contraturno, estudos de 

recuperação e progressão parcial”, diretriz IV. 

Reiteramos, então, ser mais difícil ou impossível atingir as metas em 

nosso campo de estudos, como em outras unidades, vez que o sistema GIDE 

não aporta nenhuma estratégia adequada à rede estadual. Embora, urge 

reconhecer que outros fatores podem influenciar na recuperação, como 

Participação, Tolerância e Gravidez. 

2.1.8. Participação, Tolerância e Gravidez 

Apontamos de forma reiterada os limites de pressupostos teórico-

metodológicos do sistema GIDE, mas temos por dever profissional e a 

consciência engajada de reconhecer os desafios lançados quando aos 

indicadores de: 

ü Participação em projetos de Cidadania; 
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ü Aceitação de Diferenças – questão gênero / etnia; 

ü Prevenção de Gravidez na Adolescência, entre outros. 

Compreendendo a experiência no cotidiano do Colégio, com 

demandas múltiplas, cabe chamar a atenção para uma espécie de sincretismo 

entre o PDCA, com a sigla em língua inglesa, cuja fonte parece velada, e o 

Planejamento em GANDIN, com Marco Referencial (Marco situacional, 

doutrinal e operativo); Diagnóstico e Programação. Talvez, o sincretismo 

ressalte ainda mais a necessidade de OE e OP para acompanhar esta política 

pública que se demonstra estratégica no Planejamento da SEEDUC48. 

Passamos a análise da carência. 

2.2. Análise Face de Carência de Orientação Educacional e 

Orientação Pedagógica 

Começamos, nos termos de Gandin (2010), o diagnóstico, ou seja, 

“o resultado da comparação entre o que se traçou como ponto de chegada 

(marco referencial) e a descrição da realidade da instituição”49.  Desde logo, o 

marco referencial foi estabelecido pela política pública estadual, com o marco 

metodológico GIDE. Restando, então, compreender a instituição – Colégio 

Estadual Paulo de Frontin – se apresenta e é pesquisado pela GIDE. 

Ø Primeiro - no Marco Doutrinal 

“Que amplie as competências já adquiridas, construindo uma rede 

interdisciplinar significativa na qual o aluno possa ter autonomia”. Desafio 

pedagógico estabelecido enquanto teve início o diagnóstico com dados de 

2010. 

Ø Segundo - no Marco Situacional 

Alunos de baixa renda, residentes em comunidades, e / ou bairros 

de periferia. 

                                                           
48  WWW.EDUCACAO.RJ.GOV.BR/PLANEJAMENTO ESTRATÉGIA. 
49  GANDIN, Danilo. Planejamento / Como Prática Educativa, opus cit., p.31. 

http://www.educacao.rj.gov.br/PLANEJAMENTO
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Ora, em uma população estudantil estimada em 1110 educandos 

constituiu-se uma tarefa de planejamento sem suporte de uma equipe de 

conhecimento, que entende constituída de Orientação Pedagógica e 

Orientação Educacional. Sendo, pois, o primeiro diagnóstica, julgamento da 

realidade.  

Neste sentido, “então é importante, no diagnóstico, o julgamento da 

realidade a partir de critérios estabelecidos segundo aquilo que se disse ‘dever 

ser’”50. Deve ser, com efeito, foi estabelecido em um Marco Referencial para 

implantação da GIDE a partir de modelos com uma estrutura simbólica padrão, 

conforme já mencionamos várias vezes nos dois capítulos. 

Estabelecendo um juízo para comparar o que se realiza com o que 

se pretende (marco referencial). 

Ø Terceiro - no Plano de Ação Pedagógico 

Metas Globais: Aumentar o IFC/RS de 55% para 62% até dezembro 

de 2011. 

Aumentar a aprovação sem progressão parcial de 23% para 31% até 

31/dezembro.  

Aumentar a adequação idade-série de 45% para 55% até 

31/dezembro. 

Aumentar o desempenho do ENEM de 518 para 530 até 

31/dezembro. 

Responsável pela ação: Direção 

Ø Quarto - relatório de Análise de Desvio de Meta: desvio de 

meta do IDERJ: -36% 

Ações Corretivas: Convocar pais e / ou responsáveis; 

                                                           
50  GANDIN, Ibidem, opus cit., p. 32. 
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Realizar palestras dos alunos que participação de Projetos e 

Estágios para demonstrarem a importância da escolaridade. 

Curiosamente, um dos documentos que tivemos acesso intitula-se 

“Auxiliando a Secretaria de Educação a Estruturar o seu Sistema de Gestão 

para tornar-se referência no cenário nacional de Educação”. Eis, sem dúvida, 

outra dimensão do problema que nos propusemos estudar, com base no artigo 

9º, Decreto nº 72.846, de 26 de setembro de 1973 - Compete, ainda, ao 

orientador educacional as seguintes atribuições: 

a) Participar no processo de identificação da clientela escolar; 

b) Participar no processo de elaboração do currículo pleno da 

escola; 

c) Participar no processo de avaliação e recuperação dos 

alunos; 

d) Participar no processo de encaminhamento e 

acompanhamento de alunos estagiários. 

Ora, aumentar a meta global de IFC/RS não substitui a competência 

do Orientador Educacional, que a gestão procura prescindir pelo seu viés 

centralizador. 

Distando daquilo que postula Gandin não houve a participação de 

todos os membros da instituição na pesquisa, o que contribuiu para distanciar a 

realidade do referencial. 

Primando pela meta padrão e meta de melhoria através do método  

de gestão PDCA, a política pública deixa de favorecer o que GANDIN 

denomina de ‘árvore dos objetivos’: “são vários grupos de ‘o quê’ (ações 

concretas) contribuindo, cada grupo, para um ‘para quê. Estes, por sua vez, se 

reagrupam, são ‘o quê para algo mais importante e, assim, sucessivamente51”.   

                                                           
51  GANDIN, Ibidem, opus cit., p. 43. 
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Há, por outro lado, com no texto de Gandin, responsabilidade na 

execução de ações.   

Cabe, entretanto, sublinhar que a política pública GIDE com suas 

limitações teóricas e metodológicas se constitui em uma “proposição para a 

mudança da realidade” com o “estabelecimento de políticas e estratégias”52. 

Pelo acima exposto, parece difícil deixar ao corpo docente composto por quase 

cem professores as tarefas inerentes aos profissionais que deveriam formar a 

denominada “equipe de conhecimento (gerencial e técnico)” constituindo-se em 

suporte para mudança da realidade.  

2.3. Cotidiano, Aspectos Históricos e as Demandas 

Cabe-nos intentar um discurso existencial sobre o significado de 

cotidiano, com uma perspectiva fenomenológica. Cotidiano constitui-se em uma 

das formas da existência, a mais fugaz, pela diversificação de sentido, que 

toma corpo a cada dia, através da história, no mundo do vivido. Nele a 

existência é simbólica. Para Rezende, “o símbolo só é simbólico porque é 

constituído por essas realidades – humanas – e não por outras. Em outras 

palavras, a fenomenologia reconhece no símbolo a correspondência entre o 

homem e o sentido (...).”53.  Compreendemos a correspondência no cotidiano 

escolar. 

Entendemos o cotidiano escolar como uma das formas da 

existência, densa de símbolos: uniformes, emblemas, quadros de avisos, etc, o 

a busca do sentido da existência permeia o cotidiano de educadores, 

educandos e administrativos, para além de práticas rotineiras – aulas, horários, 

uniformes, tarefas administrativas e outros afazeres –. Sendo, pois, tópico 

privilegiado para o desenvolvimento da personalidade, exercício de cidadania, 

ética, sensibilidade estética, orientação pedagógica e educacional. 

                                                           
52  GANDIN, Ibidem, opus cit, p. 45. 
53  REZENDE, Ibidem, opus cit., p. 27 
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Incide sobre o cotidiano escolar a busca de sentido  da educação na 

sociedade tecnológica, pelas mudanças de paradigma segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Ensino Médio:  

A centralidade do conhecimento nos processos de produção e 
organização da vida social rompe com o paradigma segundo o 
qual a educação seria um instrumento de ‘conformação’ do 
futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, 
obediência, respeito restrito às regras estabelecidas, condições 
até então necessária para a inclusão social, via 
profissionalização, perde a relevância, face às novas 
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e 
social54.  

Vamos tratar do aspecto de orientação vocacional e profissional no 

capítulo três, tendo no texto do PCN uma das fontes para a proposta  de 

solução do problema. Aqui se impõem assinalar as demandas do alunado por 

estágios visando o mundo do trabalho, no cotidiano escolar. 

Podemos dizer que o cotidiano escolar é a encarnação do sentido do 

processo-ensino aprendizagem, rico de símbolos de cada disciplina, para 

educandos, educadores, a rede pública, famílias, sociedade. Permitindo buscar 

também o utópico; cultura de paz, prevalência do diálogo como exercício de 

cidadania, reduzindo a violência. Educação como um Direito Humano, como 

procuramos acentuar no capítulo primeiro e que nos leva a reapresentar o 

problema, a saber: É possível prescindir da especificidade do OE e do OP para 

“melhorar resultados no processo de ensino-aprendizagem”? 

Compreendemos que o processo ensino-aprendizagem dá-se no 

cotidiano escolar com mediações que tornam homens e mulheres, rapazes e 

moças em seres humanos corporificados, protagonistas. Por esta razão, 

aduzimos o argumento de Grinspun:  

O orientador faz análise, junto com todos protagonistas desse 
cotidiano, para que se tenha, tanto quanto possível, uma visão 
mais objetiva do que ocorre nesse dia a dia. Se a Orientação 
deve estar compromissada com o projeto político-pedagógico 

                                                           
54  BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: ensino 
médio. Opus cit., p. 23. 
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da escola, a forma de melhor atuar nele, garantido a qualidade, 
é conhecer sua cotidianidade (...)55.  

Considerando, pois que a GIDE prescinde do OE para conhecer a 

cotidianidade, torna difícil ou impossível melhorar resultados, garantir a 

qualidade que o OE tem como dever buscar. Sem futurologia, é claro, a gestão 

que se propõe integrada tende a tornar ainda mais conflituoso o cotidiano 

escolar pela carência da colaboração do OE. 

Justificamos a resposta ao problema formulado no plano de 

pesquisa, todavia com o argumento de Grinspun:  

A Orientação Educacional trabalha no cotidiano escolar e para 
ele considera toda a sociologia/psicologia da vida cotidiana, 
tentando mostrar a alunos e professores que o mundo não nos 
é dado pronto; ele precisa de nós  porque dizem Luckmam e 
Berger (1985), vai se formando no modo como as pessoas 
pensam e vivem suas ações56.  

Consideramos entre os limites de pressupostos da GIDE a falta de 

abordagem de sociologia / psicologia e, por consequência o cotidiano escolar 

como obstáculos para a melhoria de resultados, ou mesmo das denominadas 

meta padrão e meta de melhoria – PDCA e SDCA – por meio da padronização. 

2.3.1. Cotidiano, Padrão, Mundo e Cultura 

É possível padronizar o cotidiano escolar? Como “somente a 

padronização das boas práticas ao longo do tempo assegura uma melhoria 

contínua do processo ensino-aprendizagem”? Subjacente as estas questões 

parece que a GIDE procura banir a existência significativa através da história 

tanto pelo padrão como pelo reducionismo de educação à escola. 

Consideramos, portanto, pertinente o argumento de Rezende:  

(...) a razão profunda pela qual a fenomenologia da educação 
prefere sempre falar de educação e mundo, educação e 
cultura, e não apenas educação e sociedade, educação e 
política, educação e economia, reconhecendo o caráter 
universalmente englobante do mundo e da cultura, em cujo 
âmbito se situam as outras experiências. Para a 

                                                           
55  GRINSPUN, Mirian P.S. Zippin. A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL Conflito de paradigmas e 
alternativas para a escola, opus cit, p. 63. 
56   GRINSPUN, Ibidem, opus cit, p.65. 
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fenomenologia,o problema educacional tem as dimensões do 
mundo57.  

Consideramos, então, entre outros limites de pressupostos da GIDE 

o reducionismo da escola à gestão supostamente integrada, porém 

desvinculada da educação dimensionada no mundo, como procuramos 

demonstrar no primeiro capítulo. Vejamos por exemplo a UNESCO, organismo 

internacional voltado para a dimensão mundial, por si mesma: o diálogo sobre 

políticas; o diálogo sobre políticas entre os países e entre diversas partes 

interessadas na educação contribui à criação e aplicação de políticas 

educativas eficazes. Neste sentido, cabe citar apenas dois objetivos do Marco 

de Ação de Dakar, a saber: 

Objetivo 3: Velar para que a necessidade de aprendizagem de 
todos os jovens e adultos se satisfaça mediante um acesso 
equitativo a uma aprendizagem adequado e a programas de 
preparação para a vida ativa; 

Objetivo 6: Melhorar todos os aspectos qualitativos da 
educação, garantido os parâmetros mais elevados para 
conseguir resultados de aprendizagem reconhecidos e 
mesuráveis em leitura, aritmética e competências práticas58. 

2.3.2. Aspectos Históricos: Educação e Cultura 

Deixaremos de abordar algo com viés histórico em torno da figura do 

patrono – Engenheiro Paulo de Frontin – por causa do fechamento da 

Biblioteca do Clube de Engenharia, criada por outro engenheiro, afro-

descendente André Rebouças, por um prazo muito além da entrega da 

monografia. Talvez, passado este período possa ser estabelecido um programa 

de preparação para a vida ativa. 

Transcrevemos apenas alguns dados biográficos: 

“FRONTIN, CONDE (André Gustavo Paulo de Frontin)”. 

Engenheiro e político brasileiro. ...Diretor da Inspetoria de 
Estradas de Ferro e da Comissão Construtora da Avenida 
Central, hoje Avenida Rio Branco; diretor da Escola Politécnica 
e da Estrada de ferro Central do Brasil. (...) Pertenceu ao Clube 
de Engenharia, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

                                                           
57  REZENDE, Ibidem, opus cit, p. 
58  WWW.UNESCO.ORG./TODOS PELA EDUCAÇÃO. 

http://www.unesco.org./TODOS
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(...). O título de conde foi-lhe concedida pela Santa Sé, em 
virtude dos serviços que prestou a Igreja”59.  

Há, todavia, uma avenida lhe emprestou nome próximo ao Colégio.  

Ermas, ainda,  na Central do Brasil e no Clube de Engenharia 

Podemos concluir parcialmente que o sistema GIDE acoplado ao 

indicador social, no contexto do método PDCA utilizado pelo INDG – Instituto 

de Desenvolvimento Gerencial constitui-se em parte do processo educativo 

oriundo de instituição de pesquisa, como preconiza a LDB, art. 1º. Este artigo 

também abrange a Educação nas organizações da sociedade civil e 

manifestações culturais. Em outros termos, a LDB enseja a volta às próprias 

coisas, ao mundo vivido, onde ocorre o processo educativo. Ao invés disso, o 

mundo vivido parece reduzido ao campo da coleta de dados visando metas 

estabelecidas pela política pública estadual. Consideramos, desta forma, um 

limite a todos os pressupostos do sistema GIDE – IFC/RS. 

Pontuamos o acima referido quando aborda o Compromisso Todos 

pela Educação “observa que as medidas propostas pelo MEC são orientações 

para Estados e Municípios sobre O QUE fazer para melhorar os números do 

IDEB”. 

Já a GIDE – IFC/RS traduz as orientações para o nível da instituição 

escola e aborda O QUE FAZER e COMO FAZER60. Consideramos, uma 

propaganda que deixa sem O QUE FAZER e COMO FAZER algumas 

diretrizes: I –” estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados 

concretos a atingir.”; V – “combater a evasão pelo acompanhamento individual 

das razões da não frequência do educando e sua superação”. Por sinal, ambas 

atinentes ao trabalho imprescindível tanto do OP como do OE. No tocante ao 

Compromisso Todo pela Educação cabe dar a palavra arguta ao especialista 

em política pública:  

Sob o aspecto político, constata-se que o CTE vem a ser uma 
política de mobilização nacional em torno de objetivos comuns, 

                                                           
59  NOVO DICIONARIO DE HISTÓRIA DO BRASIL – ilustrado. 2 ª edição, revista. São Paulo : 
Melhoramentos, 1971, p.287 [645p] 
60  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 42. 
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relativos à qualidade de educação. (...) Deve ser questionado: o 
Ideb realmente conseguirá aferir as melhorias qualitativas em 
todas as dimensões do CTE?61 

Curioso é que INDG saiba O QUE FAZER e COMO FAZER 

melhorias qualitativas, ao menos pelas vias dos contratos com o poder público.  

Sublinhamos, aliás, como no primeiro capítulo o aspecto sistêmico 

aqui expresso na estrutura semântica - sistema GIDE - aparece aqui repetidas 

vezes, “como a visão da GIDE é sistêmica, torna-se possível, por meio do 

IFC/RS, avaliar as atividades e tarefas que compõem os processos primários e 

de apoio da escola”62, diz a autora. Se, de fato, é uma visão sistêmica como 

deixou de fora a coordenação pedagógica. E o profissional de OP? Seria uma 

estratégia feita para as carências de quadros de OE e OP da Secretaria 

Estadual de Educação? Quem vai assistir ao educando, como estabelece o 

Decreto nº 72.846/73, artigo 1º “(...) visando o desenvolvimento integral e 

harmonioso da personalidade, ordenando e integrando os elementos que 

exercem influência em sua formação (...)“. 

Distanciando, assim, do mundo do vivido por características 

intrínsecas ao sistema GIDE, o impacto sobre o Colégio Paulo de Frontin é de 

um farol vermelho. Por sinal, diagnosticado pela própria pesquisa. Quais as 

causas prováveis? 

1. Deu-se a implementação da GIDE após o início do ano letivo de 

2011, sem informar e formar o corpo docente quanto aos novos desafios, 

especialmente, com relação às metas. Sendo a meta composta por objetivo 

gerencial + valor + prazo. Exemplo: Aumentar a adequação idade série de 45% 

a 55% até dezembro de 2011, como parte do Plano de Ação Pedagógica. 

2. Ocorreu na sequencia de implantação de outra política pública 

estadual denominada de Currículo Mínimo. Aliás, o Cumprimento das Diretrizes 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)/Currículo Mínimo figura na obra 

Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social para Aplicação na 

                                                           
61  SANTOS, opus cit., 84s. 
62  GODOY, Ibidem, opus cit., p. 28; sistema GIDE, ver páginas 17, 23, 26, 28, 40, 48, outras; 
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Escola (2009). Perdeu-se a complementaridade entre ambas visando à 

formação para cidadania, como desafio pedagógico para o que queremos. 

3. Refletiu o diagnóstico a questão central que nos propusemos 

estudar: É possível prescindir da especificidade do OE e OP para “melhorar 

resultados no processo de ensino-aprendizagem”? É, ao contrário, 

imprescindível à especificidade tanto do trabalho do OE como do OP e / ou 

Coordenador Pedagógico, na Dimensão Ensino-Aprendizagem. 

4. Reduziu a Dimensão Ensino-Aprendizagem, de certa forma, ao 

“registro de boas práticas”, como a um receituário pedagógico que pode ser 

armazenado nos computadores, sem considerar a complexidade do processo, 

envolvimento pessoal, esforço dos alunos. Diz Zabala:  

Aprender significa elaborar uma representação pessoal do 
conteúdo objetivo da aprendizagem, fazê-lo seu, interiorizá-lo 
nos próprios esquemas de conhecimento. Esta representação 
não se inicia do zero, mas parte dos conhecimentos que os 
alunos já têm e que lhes permitem fazer conexões com os 
novos conteúdos, atribuindo-lhes certo grau de significância63.  

É uma falácia que o sistema GIDE possa “melhorar 

significativamente os resultados da atividade fim”, sem representação pessoal 

do conteúdo objetivo da aprendizagem. 

5. Centralizou as atribuições de responsabilidade no alcance de 

metas na direção, adjunta e (...)? Vejamos a Definição de Responsabilidade, 

segundo GODOY: 

                                                           
63  ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre : Artmed, 1998, p. 98s [224p.] 
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ATRIBUIÇÃO RESPONSÁVEL/CARGO 

Gestor do Plano de Ação da 

Dimensão 

Supervisor/Orientador 

Ensino/Aprendizagem; gestor de 

Resultados Internos e Externos 

(aprovação); reprovada; 

abandono; IFC/(RS); ENEM, 

Prova Brasil; Vestibular; Cursos 

Técnicos 

Supervisor/Orientador/Vice-Diretor 

Gestor Ambiental Vice-Diretor/Professor 

Gestor da Padronização Diretor/Vice-

Diretor/Supervisor/Orientador/Coordenador 

de Área 

Facilitador de Comunicação Diretor 64 

 

Ora, diante da carência de Supervisor e Orientador houve uma 

tendência à centralização na figura da diretora, com papel de gerir por 

excelência. 

Gestão é o termo inicial da sigla GIDE – Gestão Integrada da Escola 

– que em nosso campo de estudo não logrou integrar Todos pela Educação, ao 

menos no combate a repetência no segundo turno, reservado aos repetentes; 

valorizar a formação ética; artística e promover a gestão participativa na rede 

de ensino;  

Vale citar Penteado:  

                                                           
64  GODOY, Ibidem, opus cit, p. 142. 
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Na prática, ao elaborar o seu plano, o OE. poderá colocar 
primeiro, os objetivos gerais, citando a (s) fonte (s) – Filosofia 
de Educação, legislação, plano da escola -, e depois os 
específicos, mencionando a sequencia e os prazos em que 
pretende alcançá-los (...)”65.  

Eis, portanto, o Orientador por excelência que o quadro prescinde na 

prática. O Orientador trabalha com metas dentro do mundo do vivido, sempre 

voltando às próprias coisas.  

Neste sentido, embasamos o capítulo em Rezende: “isto faz da 

fenomenologia uma filosofia d experiência, ou mesmo uma ‘filosofia genética’, 

anterior as ‘explicações’ meramente psicológicas, sociológicas ou historicista, 

oferecidas pela ciência”66. Seguimos com o desafio de planejar procurado 

escoimar os limites mencionados, visando aspectos qualitativos da educação.  

 

 

 

 

                                                           
65  PENTEADO, Wilma Millan Alves. Orientação Educacional na Prática. Opus cit, p. 115. [390]. 
66  REZENDE, Ibidem, opus cit., p. 37. 
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CAPÍTULO III 

PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO DO ORIENTADOR 

EDUCACIONAL E DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

 

Todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de 
que os homens vivem juntos; mas a ação é a única que não 
pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos homens (...). 

Esta relação especial entre a ação e a vida em comum parece 
justificar plenamente a antiga tradução do zoon politikon de 
Aristóteles como animal socialis, que já encontramos em 
Sêneca e que, até Tomas de Aquino, foi aceita como tradução 
consagrada homo est naturaliter politicus, id est, socialis, (o 
homem é, por natureza, político, isto é, social). (ARENDT, 
2009, p. 31). 

Planejar, em ato e efeito, é ação sobre a natureza política do homem 

– aqui educandos, educadores, administrativos, pais ou responsáveis – sujeitos 

de direitos, cidadãos. 

Chegamos ao terceiro capítulo, partido do método fenomenológico, 

com um discurso provocante. Neste sentido, diz Rezende (1990): “para ser 

provocante, uma discrição deve pôr em evidência o sentido como sentido para 

o sujeito, diante do qual este último se sinta provocado à alternativa do 

engajamento consciente e livre ou da alienação, embora sabendo que sua 

correspondência não será necessariamente plena ou perfeita”. 

Sabemos que a correspondência não será necessariamente plena 

ou perfeita em face de ambiguidade da resposta ao sentido percebido na 

política pública GIDE, cujos limites e desafios procuramos delinear nos 

capítulos precedentes em torno de uma indagação: É possível prescindir da 

especificidade do OE e do OP para “melhores resultados no processo de 

ensino-aprendizagem”? Respondendo, neste capítulo, a plano traçado na 

correspondência ao Projeto Político Pedagógico, Orientação Profissional e 

Cidadania, Ética, provocando engajamento consciente e livre. 
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Buscamos, em correspondência, fundamentação teórica em autores 

como Giacaglia / Penteado e Grinspun, quanto a OE; Gandin e Lück, no que 

tange ao Planejamento; Pedagogia filosófica, Dalbosco. Metodologia, Rezende:  

Fenomenologia é antes de tudo um método. Pode ser verdade, 
mas só na medida em que se trata de um método inseparável 
da atitude filosófica correspondente: não é um método 
indiferente aos conteúdos, mas decorrente da própria essência 
do fenômeno (...)67  

Entre outros autores com Arendt quanto a Filosofia Política. 

Propomos como objetivo geral apresentar caminhos alternativos 

para o colégio no planejamento anual, projeto político-pedagógico. No campo 

dos objetivos específicos: Orientação Vocacional e Profissional; Cidadania, 

Ética; História da África. Passamos, então, a algumas considerações 

preliminares, vez que o método da fenomenologia não é indiferente aos 

conteúdos. 

Consideramos, de forma preliminar, ensejar uma interpretação da 

GIDE como um aspecto do fenômeno da crescente instrumentalização do 

ensino, para a qual é indispensável fazer frente. Embora, a GIDE careça de 

validades de conceitos, deve continuar impactando o cotidiano escolar. 

Lembrando Arendt “a ação é a única que não pode sequer ser imaginada fora 

da sociedade dos homens”. Propomos como caminho alternativo para estudo 

de campo – Colégio Estadual Paulo de Frontin – ensejar uma ação educativa 

(PPP), “que é, em última instancia, o horizonte definitivo no qual ocorre o 

processo educacional-formativo de seres humanos68”. 

3.1. Projeto Político Pedagógico – Proposta de Intervenção 

Pretendíamos apresentar, de forma direta, a proposta de 

intervenção, constituindo-se objetivo específico deste capítulo: temas como 

educação sexual, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, etc. Porém, ao 

retornar de férias a 2 de fevereiro de 2012 surgiu à oportunidade de participar 

                                                           
67  REZENDE, Ibidem, opus cit, p. 13. 
68  DALBOSCO, Cláudio Almir. Pedagogia filosófica ; cercanias de um diálogo, opus cit., p. 133 [231]  
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de uma reunião na Diretoria Regional Metropolitana VI, Coordenação de 

Ensino, ocasião em que foi apresentado o documento denominado de 

Diretrizes Pedagógicas 2012, que vamos abordar como parte integrante da 

política pública estadual de educação e relevante para a monografia., com uma 

discrição provocante de nosso objetivo geral. 

Provocante, aquela reunião, em razão de baldada tentativa de suprir 

a carência de 120 vagas para o cargo de Coordenação Pedagógica (CP), 

através de concurso interno, sendo exigida a formação em Pedagogia, no 

contexto de implementação da política pública GIDE. Deu-se, portanto, leitura 

do documento para diretores, coordenadores, agentes da GIDE e candidatos à 

CP. Fixando diretrizes que circunscrevem doravante a qualquer intervenção de 

OE e OP, tal como vamos procurar demonstrar. 

Introduz o texto com as mudanças na rede de educação estadual – 

GIDE – explicitando o acompanhamento a ser desenvolvido pelo  

Canal de interlocução entre o órgão central (SEEDUC) e as 
escolas, as Diretorias Regionais não podem eximir-se deste 
processo não podem eximir-se deste processo, especialmente 
as Diretorias Regionais Pedagógica, que tem entre suas 
finalidades orientar e acompanhar a execução das políticas 
públicas educacionais69.  

Constitui-se, sem dúvida, elemento relevante o acompanhamento e 

orientação das políticas públicas, visando também metas como veremos mais 

adiante. Há, todavia, em Godoy (2008) no que denomina hierarquia da 

padronização - uma figura de pirâmide – constando Órgão Regional de 

Desenvolvimento da Educação. Infere-se, logo, configura-se uma prática de 

padronização implantada pela GIDE, valendo-se da atribuição administrativas 

das Diretorias Regionais. 

                                                           
69  RIO DE JANEIRO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, Diretoria Regional, Diretrizes 
Pedagógicas – 2012, p. 2 [16]. 
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3.1.1. Metropolitana IV em 2012 

Estabelecendo aquele documento vários objetivos para a 

Metropolitana VI, destacamos aqueles que consideramos mais relevantes para 

a monografia, a saber: 

§ Incentivar e orientar a construção (ou 
reformulação) dos Projetos Políticos Pedagógicos 
das Unidades Escolares, de modo que incorporem 
também as orientações pedagógicas planejadas 
pela SEEDUC e pela Diretoria Regional Pedagógica 
para o ano letivo de 2012. 

§ Orientar e estimular o desenvolvimento de 
projetos interdisciplinares elaborados pela 
comunidade escolar, com base nos temas 
transversais definidos nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), como: meio ambiente, 
pluralidade cultural, sexualidade, saúde, entre 
outros. 

§ Estimular e acompanhar a construção de projetos 
elaborados pelas Unidades Escolares que visem 
garantir a efetiva aprendizagem dos alunos. 

§ Acompanhar o processo de elaboração e 
execução das ações e procedimentos presentes no 
Plano de Ação Pedagógica / Gide das Unidades 
Escolares.  

Eis, pois, no acompanhamento de elaborar e executar o Plano de 

Ação Pedagógica / GIDE a intencionalidade de maior destaque no documento, 

emoldurado pela hierarquia da padronização, nos termos de Godoy (2008), 

incidindo nos Projetos Políticos Pedagógicos. Sendo provocante pode levar a 

consciência engajada ou alienada pelo ato de padronizar Plano de Ação 

Pedagógica, sem uma CP titulada em Pedagogia. 

Tecendo considerações, o texto expressa:  

Para uma escola pública e democrática, compromissada com 
várias funções sociais e políticas que deve assumir junto à 
sociedade, é fundamental que contemple em seu projeto 
políticos-pedagógicos conhecimentos e valores que contribuam 
para a valorização da vida, a formação integral e o exercício da 
cidadania de milhares de cidadãos que por ela passam, já que 
ao sistema educacional corresponde uma parcela significativa 
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de responsabilidade na formação integral de sujeitos de direitos 
(...)70.  

Há, sem dívida, um discurso mais significativo com um sentido de 

responsabilidade política e social, princípios de valorização e formação integral, 

nem sempre bem explicitado nos textos de Godoy. Afinal, o educando é sujeito 

de direitos como procuramos explicitar nos capítulos anteriores e aqui parece 

haver um paralelo com o mesmo sentido do sentido da educação. 

Transparecendo o sentido, sobretudo, ao abordar o cotidiano como 

espaço de discussão e estudo provocadores de novas práticas “com vistas à 

efetiva aprendizagem dos alunos e alunas.” Não encontramos, por exemplo, 

nos textos de Godoy a intencionalidade com a efetiva aprendizagem dos 

alunos, abrangendo o Currículo Mínimo para além das disciplinas.   

Entende, neste sentido, o Currículo Mínimo “comprometido com a 

promoção da aprendizagem dos alunos, com a inclusão dos sujeitos com 

necessidade especiais, com, com as diversidades culturais, sociais, 

etnicorracial, de gênero e orientação sexual. Comprometido com a temática da 

prevenção, da saúde e da qualidade de vida dos alunos e demais cidadãos” 71. 

Há, entre outros aspectos, um sentido de responsabilidade pelo outro que 

entendemos como sentido Ético, com relação ao próprio Currículo Mínimo 

(CM), para além do tópico de Filosofia na 3ª série. Devemos, ainda, transcrever 

segundo o texto o que denomina de Etapas Constitutivas do Projeto 

Pedagógico: 

1. Identificação da Unidade Escolar; 

2. Fundamentação Teórica e Política; 

3. A sociedade que desejamos construir; 

4. O ser humano que desejamos formar; 

5. A educação que queremos; 

6. Diagnóstico: Dialogando com a Realidade; 

                                                           
70  Ibidem, p. 4. 
71  Ibidem, p. 4. 
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7. Caracterização sócio-econômica e cultural da comunidade 
escolar; 

8. Descrição da realidade da escola; 

9. Objetivos e Metas; 

10. Programação; 

11. Estrutura e Organização da Escola; 

12. Turnos e horários da escola; 

13. Os recursos físicos; 

14. Sistema de avaliação, critérios e procedimentos; 

15. Aceleração da aprendizagem; 

16. Currículo, programas e projetos. 

17. Acompanhamento e Avaliação do Projeto 

Pedagógico72.  

Há, tal como nos textos de Godoy, a estrutura semântica escola 

repetidas vezes, ao invés de colégio, provocando o discurso sobre a 

singularidade do Ensino Médio no Rio de Janeiro. Denotando um vínculo que 

se estabelece ademais em: sociedade (mundo); ser humano; educação – 

Marco Situacional – GIDE: Como compreendemos / vemos /sentimos o mundo, 

a sociedade e a educação em especial?73 E, acima de tudo, Metas. 

Ressaltamos aqui um aspecto de padronização nas Etapas do PPP que não 

encontramos paralelo mesmo em Godoy, que incide diretamente sobre a 

carência de Coordenação Pedagógica após um concurso interno baldado pelo 

número ínfimo de aprovados. Ao passo que em relação ao OE nas unidades 

não há previsão. Provocando o engajamento da consciência ou alienação há o 

acompanhamento proposto pela Diretoria Regional. 

É, portanto, mister assinalar que ao acompanhamento da Diretoria 

Regional, esta conhecida como Metro,  efetivamente, faz acentuar  as 

demandas pelo trabalho específico de ambos profissionais, tanto OE como OP 

                                                           
72  Ibidem, p. 6. 
73  GODOY, Ibidem, opus cit, p. 30. 
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para o Currículo. Aspecto inerente ao texto que não constava do plano de 

pesquisa, ora assumem relevância e pertinência por contemplar, ademais, 

direitos humanos, sexualidade e educação das relações etnicorraciais que 

havíamos nos propostos  abordar na intervenção do PPP relativo ao estudo de 

campo – Colégio Estadual Paulo de Frontin – como objetivo geral deste 

capítulo.  Entendemos, assim, pela ambiguidade acima explicitada, a 

intervenção como discurso provocante levando ao engajamento isto, impõe-se 

a fundamentação teórica em face de diretrizes fixadas por uma padronização 

acima exposta. 

3.1.2. Buscando a Correspondência Teórica 

Encontramos naquele evento a descontinuidade do trabalho do OE e 

OP dentre de uma política pública de Planejamento Estratégico. É pertinente 

citar a LUCK:  

A descontinuidade e a falta de sistematização da atuação do 
orientador educacional nas escolas é devida, em grande parte, 
à falta de consistência no entendimento por gestores de 
sistemas de ensino, no âmbito macro, seja estaduais, sejam 
municipais, necessidade de uma política pública que privilegie 
a formação do aluno como pessoa e que demandaria o 
trabalho de Orientação Educacional74. 

Eis, em nosso entendimento, a ambiguidade da política pública GIDE, com 

acento sobre a gestão em detrimento da formação do aluno como pessoa – 

sujeito de direitos, que demanda o trabalho de Orientação Educacional. 

Ressaltamos, neste contexto, o discurso de diretrizes induz ao 

gestor da unidade a encontrar soluções de planejamento sem OE.  Em um 

quadro vazio de Coordenação Pedagógica qualificada na especificidade de 

suas atribuições e com experiência vivida no cotidiano escolar. Diante da 

ambiguidade parece uma estratégia formar pequenos grupos e uma 

coordenação. Cabe aqui buscar a fundamentação teórica tangendo ao papel da 

coordenação em planejamento, segundo Gandin:  

                                                           
74  LÜCK, Heloísa. Planejamento em Orientação Educacional, opus cit, p.55. 
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O caminho estreito é a coordenação bem direcionada que 
reúne, incentiva, organiza propostas claras e questiona o 
pensamento do grupo. 

Para essa coordenação é essencial uma pequena equipe. Essa 
pequena equipe – não de planejadores, mas de coordenadores 
– terá como funções: 

a) Conhecer a teoria de planejamento; 

b) Ter claro um modelo de pleno e um modelo de 
metodologia de planejamento; 

c) Ser capaz de: 

§ Explicitar estes modelos; 

§ Não tomar posições que inibam os participantes; 

§ Sentir o momento de propor cada etapa ou cada 
atividade do processo; 

§ Redigir, em última forma, sempre respeitando o 
pensamento do grupo75.  

Ora, se a intencionalidade era fazer planejamento com prática educativa 

configura-se a carência de um diagnóstico que deveria haver sido elaborado 

pela GIDE. Como delineamos em nossa hipótese, a saber: É possível 

prescindir da especificidade do OE e do OP para “melhorar resultados no 

processo de ensino-aprendizagem”? Respondemos à luz de tudo acima 

exposto com o Decreto nº 72.846, de 26 de setembro de 1973, art. 9º Compete, 

ainda, ao orientador educacional as seguintes atribuições: 

a) Participar no processo de caracterização da clientela escolar; 

b) Participar no processo de avaliação e recuperação dos alunos; 

Fica no ar a pergunta seria uma estratégia pública de descontinuidade de OE? 

Voltamos as Diretrizes quanto a temas transversais. 

                                                           
75    GANDIN, Danilo. PLANEJAMENTO Como Prática Educativa, opus cit., p. 63. 
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3.1.3. Temas Transversais: Direitos Humanos, Diversidade, 

Violência, Meio Ambiente, Saúde e Sexualidade 

Encontramos paralelos aos temas em Diretrizes Curriculares 

Nacionais (Parecer CEB nº 15/98) na política da igualdade:  

A política da igualdade incorpora a igualdade formal, conquista 
do período de constituição dos grandes Estados Nacionais. 
Seu ponto de partida é o reconhecimento dos direitos humanos 
e o exercício dos direitos e deveres da cidadania, como 
fundamento da preparação do educando para a vida civil76.  

Entendemos ser esta fundamentação teórica para o PPP, ou seja, 

política de igualdade visando o preparo do educando para vida civil. Levando a 

uma consciência engajada e livre. 

Identificamos ao texto, pela consciência engajada e livre, por sinal, 

várias partes provocantes, destacamos apenas três: violência, em primeiro 

lugar: 

No Brasil, quando os dados relativos à violência e a expectativa 
de vida são desdobrados em componentes étnicorracias, 
constata-se que mulheres negras vivem menos do que homens 
brancos (IBGE, 2000). Tal quadro expressa relações de 
racismo e discriminação, situação na qual a maior 
vulnerabilidade da mulher negra resulta da agressão dos 
múltiplos componentes que aumentam a suscetibilidade dessa 
parcela expressiva da população brasileira aos agravos à 
saúde77.  

É, de fato, um discurso provocante para o PPP, entendido na dialética 

superação entre método e conteúdo. Contudo, há uma tendência a 

engajamento alienado mesmo sob a gestão de mulheres nas unidades 

escolares da Regional Metro VI, a exemplo do Ano Internacional 

Afrodescendente da UNESCO que transcorreu sem um Plano de Ação 

inobstante a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena (Lei 10.639/03), citada no texto. Passemos a segundo parte 

provocante.  

                                                           
76  BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica, opus cit., p.77. 
77  RIO DE JANEIRO, Ibidem, opus cit., p. 7s. 
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Seguindo aquilo de entendemos ser uma política de igualdade 

visando o preparo do educando para vida civil, destacamos outra parte 

provocante, Sexualidade e Saúde:  

Uma reflexão crítica sobre a gravidez na adolescência permite 
associar esse fenômeno a diversos fatores, tais como: 
vulnerabilidade individual e social, gravidez não planejada, falta 
de informação apropriada e de acesso aos serviços de saúde e 
o status das adolescentes mulheres na sociedade. Com base 
em algumas pesquisas, o índice de gravidez entre 
adolescentes de 10 a 14 anos, relacionando a condições 
socioeconômicas e culturais, tende a ser maior nas situações 
em que há exploração sexual de adolescentes e jovem (...) 
violência sexual78.  

Provocando o discurso provocante: qual a política pública do Estado do Rio de 

Janeiro que força suporte a rede pública educacional para atuar na prevenção 

e assistência? 

Cabe, todavia, citar a Giacaglia / Penteado quanto à sexualidade  

A orientação, no que respeita à afetividade e à sexualidade, 
constará do plano do OE e será realizada gradativamente, de 
acordo co a série frequentada pelos alunos e o nível de 
desenvolvimento deles. (....) É importante que todos vejam no 
Orientador Educacional um amigo discreto a quem possam 
confiar seus problemas, suas dúvidas, inquietações, temores, 
incertezas e curiosidades79.  

Carece, pois, aqui como nas demais etapas do suporte do trabalho 

para o OE, se efetivamente se pretende a valorização da vida e a formação 

integral do educando.  

Apontamos, em terceiro lugar, o discurso provocante do texto 

tangendo a realização do Rio+20, “conhecimentos que os/as possibilitem 

participar dessas discussões para além dos muros escolares, desenvolvendo 

(...) a educação socioambiental”. Há, de forma inequívoca, necessidade de 

suporte da CP tangendo a Currículo, programas e projetos, nos termos 

expressos nas Etapas do PPP, por um lado. Por outro, consideramos ser 

mister trabalhar competências e quatro premissas apontadas pela UNESCO 

                                                           
78  RIO DE JANEIRO, Ibidem, opus cit, p. 9. 
79  GIACAGLIA, Lia Renata Angelini; PENTEADO, Wilma Millan Alves. Orientação Educacional na 
prática, opus cit, p. 216. 
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incorporadas à proposta curricular: aprender a conhecer; aprender a fazer; 

aprender a viver e aprender a ser. 

3.1.4. Competências e Aprender a... 

Este termo – competência -  incorporado ao vocabulário pedagógico 

e educacional nos últimos anos apresenta , como em outros signos, amplo 

espectro polissêmico, especialmente, nos textos atinentes às políticas públicas. 

Consequentemente, em nosso objeto de estudo é um desafio tentar uma 

aproximação do significado de competência. Para isto, optamos pela obra de 

Perrenoud, 10 Novas Competências para Ensinar, o que passamos a fazer, de 

maneira sintética. 

No primeiro capítulo, o autor aborda a competência verdadeira 

consistindo de um lado “em relacionar os conteúdos a objetivos e, de outro, a 

situações de aprendizagem80”. Parece que encontramos aqui a maior carência 

na política pública estudada, ou seja, estabelecer uma tensão dialética com as 

situações de aprendizagem, vez enfatizar o objetivo de meta. 

Em face de temas transversais acima apresentados quais seriam as 

situações de aprendizagem? Sobretudo por que parece perseguir objetivos. 

Retomamos ao texto para sublinhar a outro enfoque quando diz:  

O ensino certamente persegue objetivos, mas não de maneira 
mecânica e obsessiva. Eles intervêm em três estágios”: 

1. Do planejamento didático, não para ditar situações de 
aprendizagem próprias a cada objetivo, mas identificar os 
objetivos trabalhados nas situações em questão, de modo a 
escolhê-los e dirigi-los com conhecimento de causa; 

2. Da análise a posteriori das situações e das atividades, 
quando se trata de delimitar o que se desenvolveu 
realmente e de modificar a sequencia das atividades 
propostas; 

                                                           
80 Orientação vocacional ocupacional / Rosane Schotgues Levenfus, Dulce Pena Soares & colaboradores. 
2. ed. – Porto Alegre : Artemed, 2010. 
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3. Da avaliação, quando se trata de controlar os 
conhecimentos adquiridos pelos alunos81. 

Há, em nosso entendimento, subjacente ao plano de meta e as 

diretrizes uma visão de objetivos identificados de forma mecânica que figura no 

planejamento formal sem vislumbrar uma análise a posteriori que fala 

Perrenoud. Mas, destacado na avaliação de desempenho do aluno, colégio, 

coordenação de ensino (as Diretorias Regionais, conhecidas como  

Metros)...com suas diretrizes. Entre elas, é claro, Sistema de avaliação, 

critérios e procedimentos, no caso específico da Diretoria Metro VI. Vejamos as 

quatro premissas incorporadas ao PCN no que tange a reforma curricular. 

Constatamos tanto no texto das Diretrizes Pedagógicas (2102) como 

na GIDE a ausência das quatro premissas apontadas pela UNESCO como 

eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: 

Aprender a conhecer 

“Aprender a conhecer garante o aprender a aprender e constitui 
o passaporte para a educação permanente, na medida em que 
fornece bases para continuar aprendendo o resto da vida” 

Aprender a fazer 

“O desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento 
de novas aptidões tornam-se processos essenciais, na medida 
em que criam as condições necessárias para o enfrentamento 
das novas situações que se colocam” 

Aprender a viver 

“Trata-se de aprender a viver  junto, desenvolvendo o 
conhecimento do outro e a percepção das interdependências, 
de modo a permitir a realização de projetos comuns ou a 
gestão inteligente dos conflitos inevitáveis”. 

Aprender a ser 

“A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento 
total da pessoa” 82.  

                                                           
81 Souza, Jessé . Raça ou classe? Sobre a desigualdade brasileira. Lua Nova (em línea). 2005, [citado 
2012-01-03] São Paulo, 65: 43-69, 2005.  
82  BRASIL. Ibidem, p. 29s 
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Consideramos, portanto, imprescindível ao desafio pedagógico de 

formular um PP dentro do modelo de padronização fixado pelas diretrizes. Faz-

se necessário ir as referências que se expressam nas quatro premissas. 

Especialmente, em face da singularidade da situação, ou seja, quando se 

transfere para o corpo docente a tarefa inerente à especificidade do trabalho de 

OE e OP. Uma gestão que deve engendrar mais conflitos, privando o educando 

da possibilidade de aprender a aprender. Seguindo para orientação vocacional 

e profissional temos por base o PCN no aspecto de formação geral e 

preparação básica para o trabalho. 

3.2. Orientação Profissional 

“A lei não dissocia a preparação geral para o trabalho da formação 

geral do educando”, diz o texto do PCN. Ora, o estudo de campo – Colégio 

Estadual Paulo de Frontin – é um colégio hoje de formação geral, quando no 

passado era voltado ao mundo do trabalho destinado a mulheres. Partindo da 

base legal cabe ao colégio incluir uma orientação profissional no PP, se não 

quiser ver o fluxo elevado de evasão e reprovação detectado pelos indicadores 

IFC. Para isto, apresentamos a fundamentação teórica como parte da 

avaliação na matéria de Orientação Educacional e Vocacional do Professor 

José Oliveira, visando esta proposta de intervenção, desde aquele janeiro. 

Transcrevemos: 

Faculdade Integrada AVM 

Orientação Educacional e  Orientação Pedagógica 

Aluno: João José do Nascimento Souza 

Professor: José Oliveira 

Prova: 7 de janeiro de 2012 – 1ª questão 

Contextualizar criticamente as práticas vigentes no setor da 

Orientação Vocacional e Profissional aplicadas por escolas públicas e (escolas) 
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privadas no atual contexto social, político e econômico brasileiro. Circular, 24 

de dezembro de 2011. 

Pretendemos desenvolver a tarefa proposta com uma crítica na 

perspectiva relações classe /etnia/ gênero em face da escola pública, no Rio de 

Janeiro. No que tange as etapas da Orientação Profissional, mudanças de 

paradigma e novos espaços buscamos  a Yvette Piha Lehman. Com respeito à 

Orientação profissional na escola pública, o capítulo escrito por Luciana 

Albernese Valore, parte de Orientação Vocacional Ocupacional. Finalmente, 

Raça ou Classe? com Jessé Souza, autor de um artigo publicado em Lua 

Nova, instigante ao abordar o binômio assistencialismo / populismo. Aliás, este 

binômio que permeia a estrutura político-social oriunda do assalto ao poder de 

1889, com a Res (coisa) pública das oligarquias. 

Introduz Lehman (2010) o artigo referindo-se a estágios da 

Orientação Profissional: 

1. Informativo; 2. Psicométrico; 3. Clínico; 4. Político e Social. Este 

último poderia ter sido eleito para desenvolver a prova, mas sabemos que 

todos estágios se interpenetram na prática da OP, sem um corte 

epistemológico. Apesar das transformações assinaladas pela autora a partir 

dos anos noventa, o novo estágio da OP está imerso na transição, a “qual 

exige das pessoas adaptabilidade e multifuncionalidade e coloca  realização do 

projeto profissional em contexto complexo e mutante”. Neste contexto 

complexo há um desafio maior para as relações classe /etnia/ gênero, que 

escapa ao artigo de Lehman, como a outros autores. 

Fala Lehman nas mudanças de paradigma na própria esfera de 

atuação da OP, sendo “necessário orientar adultos, desempregados, 

aposentados, entre outros. A desconstrução do mercado de trabalho,..., altera 

profundamente a relação do homem com o próprio trabalho e com seu projeto 

de vida”83. Cabe, sem dúvida, desconstruir o discurso de mercado de trabalho, 

empregado, sobretudo por profissionais de Recursos Humanos, estratificou 

                                                           
83  LEHMAN, Yvette Piha. Orientação profissional na pós-modernidade. In: Orientação vocacional 
ocupacional, opus cit., p. 20. 
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ainda mais as classes enquanto transformou o trabalho em mercadoria, 

fetichismo explicado pelo  próprio Marx, em texto antológico, que reproduzimos 

um trecho: 

Uma relação social definida, estabelecida entre os homens 
assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. 
Para encontrar um símile, temos de recorrer à região nebulosa 
da crença.(...) É o que ocorre com os produtos da mão 
humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isto de 
fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, 
quando são gerados como mercadorias. É inseparável da 
produção de mercadorias.  

Daí a dicotomia entre ser e fazer. 

Dirigindo-se ao OP diz: “é importante que seu trabalho pressuponha 

a articulação dos dois paradigmas, ou seja, a manutenção da dialética entre o 

Ser e o Fazer”84. Em nosso entendimento o Ser Humano tem uma consciência 

intencionada do seu Fazer, que se dá em uma estrutura de classe / etnia / 

gênero na qual inter-relacionam orientador e OP. 

Pelo acima exposto, consideramos contraditório o pressuposto 

teórico de mercado de trabalho. Contudo, reconhecemos as “seleções cada 

vez mais rígidas e o desenvolvimento de um ideal de hiperqualificação” 85, 

criando demandas ao OP. Postula a autora, que “para sobreviver a esse 

cenário, o campo da Orientação Profissional passa a ter como foco uma 

problemática que vai além da escolha da profissão e que deve incluir também a 

importância do trabalho como forma de inserção social” 86. Eis, o ponto central 

para as relações classe / etnia / gênero constituem-se quase sempre na 

premência do trabalho como forma de inserção social. Urgem aqui o 

estabelecimento de políticas públicas para além da propaganda oficial sobre 

racismo, discriminação, Lei Maria da Penha, cargo de Ministro com Secretaria, 

etc., na dialética entre o Ser e o Fazer. 

Para além da inserção social através do trabalho, emerge o jovem 

para quem o OP figura tanto como suporte como formação. Há, ainda, ruptura 

                                                           
84  Ibidem, p. 21. 
85  Ibidem, p. 21. 
86  Ibidem, p. 21. 
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de outras fronteiras entre a atividade de formação e de orientação. “Em um 

contexto de educação continuada, a demanda por Orientação Profissional é 

constante, pois as crises profissionais ressurgem em vários momentos da vida” 
87. Podemos aduzir que as crises profissionais se tornam aguda nas relações 

classe / etnia / gênero. Sendo, todavia, uma fronteira ainda inexplorada pelos 

teóricos, OPs e outros como os programas da AVM. 

Tomamos outro caminho diferente da autora quanto o discurso da 

pós-modernidade. Por sinal o contexto de onde se origina tal discurso produziu 

impacto no trabalho, com vínculo alienado, fragmentação. Pois, o discurso da 

pós-modernidade se desvia do contexto social, político e cultural da república 

brasileira. Res (coisa) pública da oligarquia que tomou o poder em 1889, com 

um caráter étnico e de gênero bem definido, que desde o primeiro momento 

deixou fora de seus quadros elementos como José do Patrocínio, Luís Gama e 

na esfera literária Cruz e Souza. 

Por outro lado, falta à própria autora uma crítica epistemológica de 

como também esta ideologia afeta o trabalho da Orientação Profissional. Ao 

mesmo tempo, concordamos quanto  

A Orientação Profissional deve dar maior ênfase não à teoria 
ou à técnica, mas à busca do desenvolvimento de aportes 
diferenciados, adequados a populações específicas, revelando 
modos mais sensíveis de abordar o problema da escolha 
profissional (...)88.  

Este é sem dúvida o desafio de ensejar “aportes diferenciados, adequados a 

populações específicas”, nas relações classe / etnia / gênero com 

sensibilidade, vez que tratam-se de populações mais fragilizadas e violentadas. 

Por isso, omitimos a longa arqueologia sobre a competência. Embora, 

considerando relevante à competência para superar o paternalismo e 

assistencialismo. 

Lehman apresenta exemplos de novos espaços de intervenção da 

OP, entretanto a nossa tarefa incide sobre Orientação Profissional na Grade 

                                                           
87  Ibidem, p. 21. 
88  Ibidem, p. 23 
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Curricular, especificamente na escola pública com toda sua complexidade, 

concluindo as incursões ao texto Orientação Profissional na pós-modernidade.  

Vejamos alguns aspectos sobre a escola pública na rede estadual, a 

saber: 

Houve uma chamada da Secretaria Estadual, no final do ano letivo, 

para o PROTEC – uma política pública visando à formação técnica, em nível 

médio; 

Carece a rede pública de um quadro de OPs, mesmo os 

Orientadores Educacionais são uma raridade. 

Sem Orientação, sem uma grade curricular de orientação 

profissional resta ao educando submeter-se às seleções em busca de 

oportunidade de inserção social; 

Falta sensibilidade para esta população escolar cujas relações 

classe / etnia / gênero constituem-se um exercício de cidadania face à 

república de oligarquias. 

Há, curiosamente, várias oportunidades de estágios que são 

oferecidas por empresas como a Petrobrás ou instituições como o Ministério 

Público Estadual. 

Pelo acima exposto, o trabalho de Luciana Albanese Valore, a partir 

da experiência desenvolvido em um projeto de extensão universitária no 

Paraná, aqui se configura em uma utopia vez que são desconhecidos 

programas permanente de orientação profissional vocacional. Fazer clínica na 

escola; Procedimentos de intervenção; técnicas; envolvimento da família pode 

efetivamente contribuir para a dialética Ser e Fazer, superando o paternalismo 

e o assistencialismo, com o viés de propaganda dos três níveis de governo. 

Por último, o artigo de Jessé de Souza, construído sobre o 

convencimento de que, 
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A sociologia realmente crítica não se constrói sob o núcleo de 
ressentimento e de fantasias compensatórias que são hoje 
apanágio de certas abordagens ‘politicamente corretas’. Ora, a 
nossa tarefa incide sobre OP, sem prescindir da 
interdisciplinaridade. Sendo, portanto, pertinente à crítica em 
base a ressentimentos e fantasias que procuramos escoimar 
de nosso trabalho. 

Nas páginas finais, ao comentar o trabalho de Oracy sobre o 

preconceito no Brasil encontramos um trecho que serve de alerta ao trabalho 

do OP:  

Desde que o indivíduo de cor seja portador do habitus 
adequado ao trabalho produtivo nas condições do mercado 
competitivo. Um negro ou mulato instruído, disciplinado, 
inteligente e produtivo, nesse contexto, tende a receber uma 
avaliação social positiva do meio independentemente de sua 
ascendência ou traços físicos.  

Este código social, como denomina SOUZA, preconceituoso nega o outro como 

SER, sublinhando apenas o fazer, ou competências é um código que influencia 

o trabalho do OP. 

Concluímos, empregando um trecho:  

O preconceito racial deve ser combatido como política 
específica em qualquer esforço dirigido e consequente de 
inclusão social de setores marginalizados entre nós. É de 
extrema importância, no entanto, por razões teóricas e práticas, 
que se tenha clareza com relação à hierarquia das causas da 
desigualdade. 

Mantido o texto na íntegra desde então até agora a única política 

tangendo a preparação para o trabalho continua a ser PRONATEC – Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – MEC / FDE. Programa 

voltado preferencialmente às 2ª e 3ª séries da rede estadual, cuja classificação 

terá como base o desempenho do SAERJINHO 3º bimestre de 2011, segundo 

as diretrizes da Diretoria Metro VI. Quanto à orientação vocacional profissional 

nada acrescenta a tal diretriz, enquanto a GIDE reduz tudo a índice. Sendo, 

portanto, um desafio pedagógico planejar para o mundo do trabalho com uma 

dimensão de cidadania e ética. 
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3.3. Cidadania, Ética 

Reconhecemos que a Godoy, em outra obra, denominada de Índice 

de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social para Aplicação na 

Escola (2009), explicita de forma mais ampla a formação de cidadania, mas 

como na obra interpretada no primeiro capítulo da monografia tem limites 

conceituais, metodológicos e epistemológicos em seu discurso, com 

implicações para o plano de ação pedagógica, que vamos penetrar em busca 

da verdade. 

Diz a autora, “cidadania, palavra derivada de cidade, estudada por 

Aristóteles, é, em síntese, um conjunto de direitos e de deveres que dão ao 

indivíduo a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu 

povo”89. Impõe-se, por consciência engajada, assinalar o reducionismo do 

termo cidadania a direitos e deveres. Cidadania está associada à gênese da 

cidade, segundo as palavras de Aristóteles, em a Política. 

“Sabemos que uma cidade é uma associação, e que qualquer 

associação é formada tendo em mira algum bem; (...) A sociedade formada por 

inúmeros pequenos povoados constitui-se uma cidade completa, (...). 

Existindo, sobretudo, pela necessidade de viver, ela subsiste para uma 

existência feliz”. Sendo viver uma necessidade, podemos deduzir que viver na 

cidade visa um bem: a existência feliz, a qual não aparece na síntese de 

Godoy. “Para uma existência feliz” é a intencionalidade estabelecida para o 

corpo de leis, ao menos naquele período.  Vejamos outros aspectos do 

reducionismo, que omite o uso da palavra em detrimento da força, na 

concepção clássica de viver na polis. 

Para Arendt 

O ser político, o viver numa polis, significava que tudo era 
decidido mediante palavras e persuasão, e não através de 
força ou de violência. Para os gregos, forçar a alguém 
mediante violência, ordenar ao invés de persuadir, eram modos 

                                                           
89  GODOY, Maria Helena Pádua Coelho de. Índice de formação de cidadania e responsabilidade social 
para aplicação na escola, opus cit., p. 29. 
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pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da vida fora da 
polis (...)90” . Vamos nos estender sobre  

A cidade / cidadania pela relevância do tema no planejamento, 

assinalando outro limite teórico da autora, em seu discurso sobre a GIDE. 

Vejamos como relaciona a cidadania com a LDB. 

Afirma Godoy, 

Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação, é missão da escola 
preparar o aluno para o exercício consciente da cidadania. Quem não 
tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 
tomada de decisões, fiando numa posição de inferioridade dentro do 
grupo social. Ao promover a cidadania, a escola estará 
automaticamente atuando na inclusão social do aluno91.  

Lembramos que a primeira parte do parágrafo é idêntica à obra de 

2008, que nos compele a mais uma vez assinalar os limites de pressupostos. 

Neste sentido, consagra o artigo 2º: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  

Ora, educação abrange os processos formativos nos quais se inserem as 

instituições de ensino, ou seja, escolas, colégios, universidades etc. Onde está 

a missão da escola, na LDB, para o exercício consciente da cidadania? 

Entendemos que o discurso da GIDE usa a estrutura semântica 

promover a cidadania em detrimento do preparo para o exercício de cidadania, 

vez que carece de pressupostos que tornem o educando protagonista no 

processo de exercício de cidadania, por exemplo, difundir o conhecimento do 

ECA – direitos e deveres, Constituição, entre outros. Deixando a finalidade da 

LDB tangendo a “qualificação para o trabalho” no ar, ou menos, proporcionar 

orientação vocacional profissional, pois prescinde do orientador – 

                                                           
90  ARENDT, Hannah. A condição humana, opus cit, p. 35s. 
91  GODOY, Ibidem, opus cit, p. 29. 
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especialmente OE - em termos práticos. Qual é o preparo para a cidadania 

inerente ao IFC/RS? 

Compreendemos, ademais, com base na Constituição de 1988, art. 

5º: “todos são iguais perante a lei”. Portanto, desde o nascimento sujeito de 

direitos expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

deveriam constar no preparo para o exercício da cidadania no cotidiano 

escolar, no PPP. 

Por este motivo, a “inclusão social”, no discurso de Godoy, reduz a 

educação ao instrumento de ‘conformação’ ao mundo do trabalho, como 

mencionamos no capítulo segundo, em base a PCN. 

Consideramos, pelo acima exposto, o problema mais grave da GIDE 

– como conceito instrumental da Educação – deixar à margem a formação 

integral, a solidariedade e os valores da Paidéia grega. Vamos, então, buscar 

sentido para a proposta pelo engajamento, em um “processo educacional-

formativo de seres humanos”.   

Encontramos, pelo engajamento livre e consciente, na obra 

Pedagogia filosófica: cercanias de um diálogo, pressupostos que devem incidir 

na ação pedagógica em face de uma política pública que prescindiu, sobretudo, 

de uma razão comunicativa ao ser implementada no cotidiano escolar, 

revestindo-se de um conceito instrumental da educação, citamos:  

A ideia de uma formação integral e de caráter solidário da 
Paidéia grega, a noção do sujeito autônomo e do homem 
cosmopolita da pedagogia iluminista, sobretudo de inspiração 
kantiana, e o ideal habermasiano de uma razão constituída 
comunicativamente (e da ação social e pedagógica aí 
radicadas) são referenciais produtivos para criticar, por um 
lado, o conceito instrumental de educação e, por outro lado, 
para recuperar sua dimensão humanista, atualizando-a de 
acordo com as necessidades e exigências históricas atuais92. 

Percebemos aqui no Índice de Formação de Cidadania e 

Responsabilidade Social para Aplicação na Escola (IFC/RS) uma das 

ambiguidades – o conceito instrumental da educação – revestido de  discurso 

                                                           
92  DALBOSCO, Ibidem, opus cit,  p. 133. 
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de meta, padrão de qualidade e  ...que ignora a especificidade do trabalho do 

Orientador Pedagógico e a legitimidade do Orientador Educacional. Logo, a 

proposta de intervenção no PPP deve partir de pressupostos da ciência ética 

(epistéme ethiké):  

Ao fazer ciência física, ao ir acumulando um ‘saber’ de como 
conviver com a totalidade dos entes (a natureza), o homem, 
nessa atividade teórica e prática, se compreende a si mesmo 
como aquele que deve dar sentido ao que está fazendo. Isto 
faz com que seja guiado no seu íntimo pelo princípio do dever: 
sendo, ele tem que ser93,  

diz Buzzi. Sem um íntimo guiado pelo princípio de dever toda e qualquer 

política pública e suas diretrizes tendem configurar-se em mais uma razão 

instrumental, alienando a consciência. 

Propomos como intervenção no campo de estudo – Colégio Paulo 

de Frontin – uma estratégia de reflexão pedagógica para o quadro docente com 

um eixo epistemológico abordar os Planos de Ação da Escola: Plano de 

Desenvolvimento da Escola; Plano de ação da dimensão ensino-

aprendizagem; Plano de dimensão ambiental. Incluindo, ademais, o 

denominado método PDCA, IFR / RS, ciclo PDCA para melhorar e ciclo SDCA, 

em primeiro lugar, visando a AÇÃO.  

Ensejar, assim, em segundo lugar, pequenos grupos para responder 

com AÇÃO ao desafio proposto pela Diretoria Regional Metro VI, a partir de um 

diagnóstico do colégio, elaborar planejamento com um engajamento livre e 

consciente – epistéme ethiké. 

Considerando o engajamento livre e consciente tanto da carência 

como da especificidade do trabalho de Orientação- OE e OP - sem se deixar 

reduzir ao padrão da GIDE, em terceiro lugar. 

É pertinente agregar a reflexão do autor sobre o conceito de práxis, 

diz: “da Paidéia grega, sobretudo de sua versão aristotélica, a recuperação do 

conceito de práxis permite localizar o núcleo específico da ação humana em 

                                                           
93  BUZZI, Arcângelo R. Filosofia para principiantes. 13 ed. Vozes : Petrópolis, p. 19 [15l] 
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sua dimensão ético-pedagógica e, ao mesmo tempo,...”, podemos completar 

um PPP de dimensão ético – pedagógica. 

Retomando a Arendt: “Todas as atividades humanas são 

condicionadas pelo fato de que os homens vivem juntos; mas a ação é a única 

que não pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos homens”. 
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CONCLUSÃO 

 

O fundamento e o resumo de tudo, como se depreende de 
cada página deste livro, é colocar as pessoas como grupo a 
decidir seus rumos, sob uma coordenação, num processo em 
que cada estágio que se alcance seja assumido como algo que 
mereça o esforço de todos e, ao mesmo tempo, seja 
considerado provisório, devendo, por isso mesmo ser 
ultrapassado por estágios superiores94. 

Fizemos um discurso provocante face às demandas de 

planejamento de uma política pública; estudo de caso Colégio Estadual Paulo 

de Frontin, no sentido expresso em Rezende (1990): “descrever é sempre uma 

tentativa de dizer a estrutura fenomenal como a estrutura semântica reúne o 

homem e o mundo, a existência e a significação”. 

Tentamos reunir o homem enquanto cidadão; educando, educador, 

administrativo, pais / responsáveis, como sujeitos de direitos que devem ser 

provocados ao engajamento consciente e livre sobre os impactos da política 

pública educacional do Estado. Provocados eles e elas a fazerem a ciência 

ética. “A ética é uma decisão (disciplina) de correspondência ao ser livre que 

devemos ser”, Buzzi (2001). 

Tentamos reunir o mundo convocado por organismos internacionais 

a grandes desafios pedagógicos como Educar para o Desenvolvimento 

Sustentável, Todos pela Educação, Educar para os Direitos Humanos e outros 

programas das Nações Unidas. 

Tentamos reunir “a existência nos leva a compreender que o 

humano é ser-em-situação, vinculado ao mundo e aos outros. Para realizar o 

próprio ser, o humano se lança no mundo, submetendo-se às condições do 

mundo” Buzzi (2001). Eis, a contribuição que a Filosofia pode aportar as 

demandas de planejamento e ao Currículo Mínimo, vinculado ao mundo e aos 

outros. Assim compreendemos com o próprio Buzzi ainda durante o período de 

estágio no Colégio Paulo de Frontin. 

                                                           
94  GANDIN, Danilo. opus cit., p. 64. 
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Tentamos reunir a significação para além dos tópicos de relatórios 

da GIDE com Farol tricolor: verde, amarelo e vermelho. Farol Vermelho 

predominou a menos até o terceiro bimestre no campo de estudo, ou seja, 

Colégio Estadual Paulo de Frontin, que deverá criar estratégias para a melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem, estabelecendo metas que possam ser 

efetivamente cumpridas, no contexto de Planejamento Estratégico da 

Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC). Vejamos outras significações. 

Percebemos, com ênfase no processo, a GIDE como parte 

integrante do planejamento estratégico, se constitui em um desafio pedagógico 

tanto pelas demandas explicitadas pela Diretoria  Regional Metropolitana VI 

como pelos limites de pressupostos teórico-metodológicos que tentamos 

analisar nesta monografia. Pois, demandar é um verbo transitivo direto, com 

sentido de ir a busca de; procurar. Também, com a acepção de reclamar, pedir, 

requerer, exigir. Daí a origem do título: Orientação Pedagógica e Orientação 

Educacional face às demandas de planejamento de uma política pública. 

Reclamamos, pedimos e exigimos da política pública estadual ir a 

busca de Orientador Pedagógico e Orientador Educacional – trabalhadores da 

educação reconhecidos pela LDB, art. 61 -.Ir a busca  pelas vias 

constitucionais de concurso público aberto – almejando a consecução da meta 

estabelecida em face de situação do Estado com relação aos dados do IDEB 

nos últimos anos. 

Buscamos, então, uma educação com aprendizagem apoiada pelo 

OP e pelo OE valorizados como profissionais, em consonância com a 

Constituição, LDB e outros diplomas legais. Profissionais habilitados para 

“fenomenologia de aprendizagem” (Rezende): ao mesmo tempo humana e 

significativa, vez que carece a GIDE o sentido de humanização e significado a 

estrutura sistêmica, padronizada e centralizadora. 

Reconhecemos, ainda, que o planejamento pedagógico padronizado 

pela GIDE está circunstanciado a uma estrutura semântica e simbólica 

ambígua que deixa a busca de humanização e significado para fomentar a o 
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uso instrumental do processo ensino-aprendizagem na busca de resultados, 

superar problemas e impulsionar a gestão centralizada / centralizadora. 

Pensamos, por conseguinte, na estética da sensibilidade – 

expressão tomada de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

Parecer CEB nº 15/98 95 – remontando ao escritor italiano para significar 

leveza, delicadeza e sutileza, como meio para superar a estética do farol, 

fluxograma e fluxo escolar, sem sentido existencial, corporeidade e 

autodeterminação dos sujeitos do processo. 

Consideramos, sem dúvida, uma falácia os supostos métodos da 

GIDE – ciclo PDCA e o indicador IFC/ RS – tanto quanto a sintonia com Todos 

pela Educação como “O QUE fazer para melhorar os números do IDEB”, cuja 

intencionalidade é quantitativa em detrimento da qualidade. Servem, com 

efeito, para implementar políticas públicas que prescindem do OP e do OE. 

Concluímos respondendo ao problema formulado afirmando que 

devem ser sanados os limites teóricos da política publica através de 

trabalhadores da educação: OPs e OEs. Sem os quais dificilmente haverá 

melhoria nos resultados do processo ensino-aprendizagem. Esta é a 

originalidade do trabalho monográfico à luz da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, CF-88, LDB, ECA, PCN, Compromisso Todos pela 

Educação, em consciência engajada e livre. Provocando a proposta de Projeto 

Político Pedagógico “como algo que mereça o esforço de todos” (GADIN), a ser 

ultrapassado. 

Estando nos conscientes, engajados tanto como trabalhadores da 

educação e como docente dos quadros do estudo de campo, de que mesmo se 

acaso não pudéssemos encontrar elementos para corroborar com a hipótese 

explorada, seria justificada a relevância da monografia, ao demonstrar os 

limites de seus pressupostos teórico-metodológicos e legais. 

                                                           
95  MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA, Parecer nº 15/98. In: Parâmetros curriculares nacionais : ensino médio / 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnologia. – Brasília : MEC; SEMETEC, 
2002, p. 75. [360] 
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Sublinhamos, dentre estes, encontram-se tanto prescindir do OE 

como reduzir a tarefa da Coordenação Pedagógica, visando fixar metas em um 

sistema de padronização. Duas perguntas, todavia ficam no ar. 

Seriam estas as razões pelas quais o Estado do Rio de Janeiro 

selecionou o INDG, para além das fronteiras, em detrimento dos próprios 

quadros ou da Universidade do Estado, uma referência em Educação? Seria o 

INDG a Coordenação Pedagógica – por excelência do dinheiro público - que 

falta? 
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