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Cartas Pedagógicas da Orientação Educacional e Outros Escritos

EDITORIAL

Esta primeira edição da Revista Cartas Pedagógicas da Orientação Educacional e Outros Escritos 
nasce do compromisso de documentar a práxis educativa da Orientação Educacional na Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal. É uma iniciativa que busca reconhecer e valorizar a con-
tribuição inestimável destes profissionais no processo de escolarização e formação integral dos 
estudantes.

No processo de organização desta publicação  foi possível sentir em cada texto a marca do aco-
lhimento impregnado nas ações dos diversos autores. Convidamos você leitor(a) a apreciar a  ale-
gria, o jeitinho de cada profissional da Orientação Educacional em pensar-realizar-significar sua 
práxis, a criatividade nas soluções dos desafios demandados na realidade escolar, o compromis-
so social com que eles trabalham e o processo de aprendizado e desenvolvimento profissional 
contínuo. Nos reconhecemos na medida em que nos encorajamos a seguir aprendizes ao longo 
da carreira junto a nossos pares, aos professores(as), aos demais profissionais da educação - par-
ceiros constantes do fazer pedagógico e junto à comunidade escolar.

Ao ler os relatos, as memórias, as experiências nessas cartas nos conectamos com as dores e de-
lícias do processo constitutivo da Orientadora, do Orientador em realidades ora duras e ríspidas, 
ora leves e gratificantes; ora encorajadoras, ora frustrantes; ora de solidão ora de coletividade. 
Conexão que nos instiga a esperançar mesmo nas adversidades!

Nesta primeira edição da revista  reunimos os textos com foco na “Nossa Práxis pela Cultura de 
Paz”, um retrato da coragem, ousadia, sonhos, disposição e compromisso na transformação de 
conflitos em aprendizagens e no enfrentamento às violências,  nas dimensões pessoal, interpes-
soal, social e/ou planetária.

Entregamos essas cartas pedagógicas que comunicam a potência de cada colo, afago, abrigo e 
apoio expressos no olhar, na fala, nos gestos e na tessitura de rede no cotidiano da ação educativa 
dos Orientadores Educacionais. 

Está aí nosso primeiro número, dos muitos que virão, uma celebração a nossa resiliência e uma 
homenagem a esses profissionais que marcam de forma tão decisiva a vida dos que contam com 
sua parceria no processo de escolarização.

Boa leitura!

“A prática do Orientador deverá valorizar a 
criatividade, respeitar o simbólico, permitir o 
sonho, recuperar a poesia. O conhecimento 
não exclui o sentimento, o desejo e a paixão. 

Precisamos encontrar em cada um de nós esse 
espaço e, simplesmente, deixá-lo existir.”

Miriam Grispun
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O SEBRAE no 
Distrito Federal
Há quase cinco décadas, o Sebrae no Distrito Federal atua para transformar a 
capital do país um lugar cada vez melhor. A instituição trabalha diariamente 
apoiando as micro e pequenas empresas, os microempreendedores individu-
ais, produtores rurais, artesãos, estudantes, professores, orientadores educa-
cionais e profissionais da educação para difundir a cultura empreendedora e 
para, sobretudo, promover o desenvolvimento social, econômico e humano no 
território brasiliense. 

O Sebrae está em todo território do DF, sempre de portas abertas e pronto para 
apoiar aqueles que sonham em montar a sua própria empresa, amadurecer 
suas ideias de negócios, entrar no mundo do trabalho ou simplesmente empre-
ender durante a vida. Afinal, sonhos são bons, e dar-lhes forma é ainda melhor.

Contudo essa transformação só se faz possível com a oferta de serviços e solu-
ções como consultorias, palestras, cursos, oficinas e as mais diversas metodolo-
gias educacionais disponibilizadas nos currículos escolares das instituições pú-
blicas e privadas de ensino do Distrito Federal. O Sebrae também possui forte 
atuação nas mais diversas cadeias que integram o setor produtivo brasiliense, 
e apresenta oportunidades para o intercâmbio de experiências, expansão de 
contatos e aproximação do cidadão do Distrito Federal. A instituição posicio-
na, assim, os empreendedores como atores principais do progresso econômico, 
contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda, e especialmen-
te para a continuidade da economia local.
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Historicamente, o ato de empreender sempre foi uma atividade democrática 
exercitada por pessoas que, em um determinado momento de suas vidas, de-
cidiram se arriscar e, assim, transformar seus sonhos e ideias em algo real, em 
soluções capazes de facilitar a vida em sociedade.

Empreendedores são pessoas que diariamente exercitam e amadurecem um 
comportamento transformador; um comportamento apropriado para estimu-
lar o desenvolvimento de soluções e, sobretudo, lapidar formas de agir e pen-
sar de qualquer pessoa. O Empreendedorismo está presente na vida, na cul-
tura, no esporte, na educação, no social, no mundo do trabalho, nos negócios, 
em tudo. E quanto mais cedo esse processo ocorrer, mais naturalmente o ser 
humano poderá assimilar e praticar essa conduta transformadora, gerando im-
pacto positivo no desenvolvimento social e econômico de todos.

O Sebrae assumiu esse papel desde 2013, ano em que foi lançado o Programa 
Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), iniciativa que tem o propósito 
de incentivar estudantes, professores, orientadores educacionais e profissio-
nais de educação de instituições de ensino públicas e privadas, de todo o país, a 
adotarem o comportamento e a mentalidade empreendedora. À época, já não 
tínhamos dúvidas que o empreendedorismo, potencialidade que precisa de 
constantes doses de inspiração para crescer, despertaria o interesse dentro de 
diversos espaços educativos.

Não se nasce 
empreendedor, 
torna-se um! Hoje, a educação empreendedora está por todo o pais e, no Distrito Federal, em 

especial, tornou-se uma ferramenta de incentivo para estudantes, professores, 
orientadores educacionais e profissionais de educação de instituições de ensino 
públicas e privadas que são parceiras do Sebrae no DF, assim como o governo lo-
cal. É por meio desse cenário que promovemos a busca pelo autoconhecimento, 
por novas aprendizagens, pelo espírito de coletividade, mundo do trabalho, voca-
ções, cultura da paz e auxiliamos na formação de cidadãos críticos, autônomos e 
transformadores.

Investir em educação empreendedora é estimular profissionais que saibam com-
preender fatos que ocorrem a sua volta; É colocar em prática as ações planejadas, 
influenciar pessoas com suas ideias e argumentos, ter criatividade, solucionar 
problemas e buscar o equilíbrio entre o “querer realizar” e o “reunir as condições 
para poder realizar.

O Sebrae acredita na educação que transforma pessoas e realidades.

O Sebrae é parceiro do Orientador Educacional do Distrito Federal!



10 11

Cartas Pedagógicas da Orientação Educacional e Outros Escritos

A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA 
PERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA CULTURA DE PAZ 
Hélvia Leite Cruz1

1  Orientadora Educacional Aposentada, atuou na SEEDF de 1978 a 1996. Integrou o corpo docente da Faculdade de Educação da Universi-
dade de Brasília atuando de 1997 a 2015 em disciplinas da formação inicial da Orientação Educacional.

Ao cursar Pedagogia na Universidade de Brasília (UnB) 
nos anos 1970, passei a atuar como professora do ensino 
fundamental da Secretaria de Educação do Distrito Fede-
ral uma vez que era egressa do curso normal (magistério 
no Ensino Médio) e havia sido concursada para tal. Após 
concluir o curso superior e ter optado pela habilitação de 
Orientação Educacional (OE) no curso de pedagogia, tive 
oportunidade de fazer novo concurso e mudar a carrei-
ra, ainda dentro da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, (SEEDF), que na época era organizada 
em Fundação Educacional (FEDF). Assim, atuei como 
Orientadora Educacional a partir de 1978 até a aposenta-
doria. Um ano depois de aposentada da OE, fiz concurso 
para a Universidade de Brasília e como professora nesta 
instituição, trabalhei com formação de pedagogos, na 
área de Orientação Educacional, que no currículo atu-
al, se transformou em Educação e Trabalho. Toda esta 
apresentação para comunicar a satisfação e alegria com 
que recebi o convite para apresentar esta produção, que 
servirá de subsídio para mais um Fórum de Orientação 
Educacional do DF. Ter produção acadêmica na área de 
OE; ter espaços de reflexão e estudos sobre a nossa prá-
tica e principalmente, discutir a especificidade da Orien-
tação na Construção de uma Cultura de Paz sempre foi 
um sonho nosso, Orientadores Educacionais do DF. 

Imediatamente, ao ler o convite, viajei no tempo e as me-
mórias floresceram, o que aumentou mais ainda a minha 
satisfação. Lembrei-me da época em que fazíamos parte 
do Núcleo de Orientação Educacional – NOE, na Sede da 
Fundação Educacional. Um dos nossos projetos era ela-
borar apostilas para subsidiar o trabalho dos Orientado-
res Educacionais que se encontravam nas escolas. Eram 
conhecimentos organizados sobre Processos de Apren-
dizagem; sobre Relacionamento Interpessoal e sobre Es-
colha Profissional, tudo na perspectiva de fazer com que 
o Orientador conseguisse, no chão da escola, fazer o es-
tudante sentir-se confortável na área acadêmica; pessoal 
e também capacitá-lo a fazer uma boa escolha profissio-
nal. Era época de Ditadura Militar no Brasil e a legislação 
educacional objetivava preparar o aluno para inserção no 
mundo do trabalho. O objetivo da elaboração destes sub-
sídios era fazer com que o Orientador Educacional con-
tribuísse para o sucesso escolar do estudante. 

À medida que foram acontecendo mudanças no país e 
porque não dizer, no mundo, à medida que houve a re-
abertura política, à medida que a legislação educacional 
foi se modificando houve necessidade de se ressignificar 
a Orientação Educacional.  

Se houve ao longo da história da Orientação Educacional 
do DF um traço de atuação que nos definia era a nossa 
união enquanto categoria. Pode-se até afirmar que a 
Orientação Educacional era também organizada e atu-
ante no nível nacional. Trazíamos da nossa formação a 
certeza de que o trabalho escolar era e sempre será um 
trabalho coletivo, embora à época, a nossa formação 
buscava nos fazer acreditar que cada profissional no es-
paço escolar, deveria atuar na sua especificidade, cada 
um tinha um papel a cumprir. O professor com o ensino 
e aprendizagem; o supervisor escolar com a supervisão 
do ensino; a administração escolar com a direção da es-
cola, especialmente, com as questões administrativas e 
de funcionamento da escola e o inspetor de ensino que 
se ocupava da verificação da legislação educacional. Ca-
bia ao Orientador Educacional ser aquele profissional 
que estava à disposição do estudante. O currículo do 
curso de Pedagogia era todo fragmentado em habilita-
ções, que refletia a forma segmentada como o trabalho 
escolar estava organizado, pois assim, se estruturava o 
trabalho no estágio em que predominava o tecnicismo 
no Brasil. 

Mas, os Orientadores Educacionais não se acomodaram 
à fragmentação da sua formação e nunca se acomoda-
ram às propostas pedagógicas produzidas verticalmen-
te e impostas pelo sistema educacional pacificamente. 
Desde aquela época ocupamos nossos espaços de es-
tudos, conquistas e reflexões. Organizamo-nos em As-
sociação; irmanamo-nos sempre com os professores e 
juntos consolidamos as lutas com a representação do 
mesmo Sindicato com os professores. Tivemos, portan-
to, conquistas nas condições de trabalho, na carreira, en-
fim em processos que interferiam diretamente no nosso 
trabalho, como coordenação pedagógica; ampliação do 
número de profissionais; realização de concursos; reco-
nhecimento profissional, entre outras. Tudo isso graças 
a muita organização e luta. 

Quando da época do governo democrático e popular 
tentamos juntos construir e vivenciar a proposta da Es-
cola Candanga. Uma escola genuinamente do Distrito 
Federal. A gestão democrática passou a ser a tônica, as-
sim como a descentralização da gestão e um ensino que 
garantisse a permanência e o sucesso dos estudantes. E 
a Orientação Educacional foi fundamental nesta cons-
trução. Cursos, estudos, reflexões e análises das nossas 
práticas em conjunto com os demais atores escolares foi 
parte desta época. Cria-se a Escola de Aperfeiçoamen-

to dos Profissionais da Educação. Estudar e se certificar 
passou a ser valorizado na carreira. 

A especificidade da Orientação Educacional sempre 
esteve nas pautas de debates. Sempre foi um ponto de 
interrogação na categoria. Quando tínhamos uma atu-
ação predominantemente determinada pela psicologia 
éramos considerados na escola como aquele profissio-
nal que atende e responde pelos “alunos-problemas”. 
Fazíamos atendimento individual instrumentalizados 
pela relação de ajuda, baseados nas teorias Rogerianas. 
Esta concepção de Orientação determinou em um cer-
to período nossa locação de trabalho. Houve um tem-
po em que um Orientador Educacional atuava em uma 
única escola, conforme as necessidades éramos lotadas 
na Regional e atuávamos em duas escolas concomitan-
temente. Até que definimos um número de estudantes 
por Orientador Educacional.  Questões que faziam parte 
da profissão: assumir ou não sala de aulas; fazer ou não 
sessões coletivas com os estudantes; como atuar junto 
aos professores, coordenadores pedagógicos, e os de-
mais atores que direta ou indiretamente participam da 
escola; como se relacionar com a direção da escola e em 
especial com os diretores. O fato é que a especificidade 
da profissão sempre foi questionada e nem sempre fi-
cou muito clara. A identidade deste profissional vai se 
reestruturando à medida que a escola e a sociedade vão 
se modificando. 

Dito assim tem-se a impressão de que o OE é o camaleão 
na escola, mas, não é disso que se trata. A especificida-
de da Orientação Educacional se coloca em três bases: 
a pedagógica, a do trabalho coletivo e a do ‘’Vir a Ser’’ do 
estudante.  

O Orientador Educacional tem por formação o processo 
de ensino aprendizagem. Tem como eixo da sua forma-
ção o currículo. Entende de aprendizagem, de compor-
tamento humano, entende de trabalho e de vida; enten-
de de desenvolvimento humano. Não existe Orientação 
Educacional fora do curso de Pedagogia. O Orientador 
Educacional é o profissional que entende e atua nos pro-
cessos pedagógicos. 

Outro elemento a se considerar é que o trabalho esco-
lar é um trabalho coletivo. O Orientador Educacional por 
não ter os mesmos compromissos dos outros profissio-
nais da escola, consegue ver a totalidade das relações 
deste espaço. Isto o qualifica para fazer um trabalho ten-
do como base o todo da comunidade escolar, com todos 
os atores escolares, com a família e se possível, com o 
todo do próprio estudante.  

Por fim, a Orientação Educacional tem o compromisso 
com o ‘’Vir a Ser’’ do estudante. É este Ser que se modifica 
e que deve se adequar ao momento existencial e concre-
to da vida. O OE é aquele profissional no espaço escolar 
que está disponível ao estudante. E sua atuação, quando 
se torna significativa, passa a ser direito do estudante. 
Sua atuação pode estar circunscrita à vida acadêmica 
do estudante, seu desempenho escolar, suas aprendiza-
gens; seu sucesso enquanto ser que aprende. Pode estar 
delineada também no campo pessoal deste ser em for-

mação na escola. Suas relações consigo mesmo, com os 
outros, com a família, com a escola, enfim, com o mundo 
e ainda, no campo profissional, que implica conhecer o 
mundo do trabalho, sua situação neste mundo. Implica 
no autoconhecimento e no conhecimento da organiza-
ção e competências do trabalho na atualidade e no futuro. 

A Construção da Cultura de Paz se torna condição para o 
trabalho da Orientação Educacional na contemporanei-
dade. Depois das últimas mudanças políticas pelas quais 
está passando o Brasil e até o mundo, esta condição se 
torna determinante até da nossa sobrevivência. Impli-
ca no Vir a Ser dos nossos estudantes. Sabemos que em 
uma sociedade de classes a unanimidade não acontece-
rá pelos nossos desejos. Algumas contradições são an-
tagônicas, outras são apenas contraditórias e possíveis 
de que se construa consenso em torno delas. Precisamos 
agir nessa construção sob pena de perdemos o caráter 
humano que nos define. 

Pensando assim, considero que a escola deve ser hu-
manística acima de tudo, significa que devemos traba-
lhar a ética, o respeito às diversidades, a formação para a 
cidadania; a educação escolar não pode continuar sendo 
patriarcal, deve discutir a igualdade de gênero em to-
dos os seus aspectos; deve ser antirracista e tolerante 
e respeitosa com as minorias. Deve ser uma Educação 
pautada pelos princípios de Paulo Freire. Enfim, uma 
Educação pela Paz exige que se trabalhe valores como 
Solidariedade, Compaixão e Empatia. 

Não será uma tarefa fácil, como nunca foi. A Orientação 
Educacional deixa em todos nós a sensação de que es-
tamos sempre nadando contra a correnteza. Especial-
mente, nos tempos atuais em que teremos que educar 
crianças cujos pais, em muitos casos, romperam com a 
realidade. Este é o desafio! 

Para tal precisamos nos reforçar nos nossos coletivos, 
naqueles que se identificam e lutam por esta constru-
ção; temos que estudar sempre. Estar atualizados e en-
tendendo as conjunturas; enfim, não desistir jamais! 

Uma nova educação é possível;  
  

Um novo mundo é possível, 
   

A Paz nos faz avançar e crescer!  
 
Parabenizo a todos nós, Orientadores Educacionais, que 
fazemos da nossa busca pelo aperfeiçoamento profissio-
nal nosso lema e que não perdemos a esperança jamais!
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POR UMA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
COMPROMETIDA COM UMA ESCOLA QUE 
EDUQUE PARA A CULTURA DE PAZ
Magnete Barbosa Guimarães (Meg)2

2  Orientadora Educacional Aposentada, atuou na SEEDF de 1997 a 2022.

Como profissional que deve se preocupar com a forma-
ção integral do estudante, o/a Orientador(a) Educacional 
é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes arti-
culadores do processo pedagógico. E, nesse sentido, po-
demos dizer que no âmbito da Educação Escolar o/a OE é 
um dos profissionais da equipe pedagógica que trabalha 
direta (ou indiretamente) com os estudantes, ajudan-
do-os em seu desenvolvimento pessoal e cognitivo, em 
parceria com os professores, para compreender o com-
portamento dos estudantes e agir de maneira adequa-
da em relação a eles. O OE também deve atuar junto à 
organização escolar (trabalho coletivo), no planejamento 
e realização da proposta pedagógica; também atua com 
a comunidade, orientando, ouvindo e dialogando com 
pais e responsáveis, sempre na perspectiva de favorecer 
o processo ensino-aprendizagem. 

Como orientadora educacional que atuou mais de 25 
anos na Rede Pública de Ensino do DF, avalio que um 
dos maiores desafios da Orientação Educacional hoje é  
atuar no sentido de favorecer a “Cultura de Paz”, consi-
derando a grande quantidade de conflitos e situações de 
violência que surgem no contexto escolar, fruto, prin-
cipalmente, dos muitos problemas enfrentados pela 
Sociedade. Sociedade essa, que é marcada por grandes 
desigualdades e injustiças sociais. Porém, é importante 
deixar claro que “Cultura da Paz” não implica necessa-
riamente na “ausência” de conflito, mas na presença de 
alternativas criativas para responder ou mediar os con-
flitos; ou seja: propostas para as respostas passivas ou 
agressivas alternativas à violência. 

Numa sociedade na qual se percebe, cada vez mais, o 
distanciamento de valores como: respeito, ética, empa-
tia, colaboração e diálogo; em que a violência passou a 
fazer parte do dia a dia nas ruas, famílias e instituições, 
gerando instabilidade, medo e insegurança, torna-se 
imprescindível desenvolver ações nas escolas que pro-
movam uma Cultura de Paz. 

As discussões sobre uma Cultura de Paz nos dias de hoje 
estão cada vez mais fortes. Os professores, orientadores 
educacionais, coordenadores, gestores e demais profis-
sionais do ensino são bombardeados todos os dias por 
inúmeros casos de desrespeito, agressões e diversas for-
mas de violência dentro das escolas. A minha experiên-
cia de vários anos na orientação educacional mostrou-
-me que não basta aplicarmos as várias regras e códigos 
regimentais das instituições de ensino (Regimento Es-
colar) para resolver ou minimizar os casos de violência 

nas escolas. É preciso um olhar mais investigativo sobre 
as origens dessas violências, para buscarmos ações e 
estratégias preventivas no sentido de evitarmos o caos 
vivenciado nas instituições escolares! É necessário che-
garmos ainda mais próximo das famílias e atuarmos na 
raiz do que pode estar gerando tais situações. A família 
é o primeiro modelo de socialização de um Sujeito. É na 
família onde as primeiras experiências de socialização 
acontecem. Desse modo, compreendemos a realidade e 
o modo de vida dessas famílias; suas condições sócio-e-
conômicas; suas influências culturais, etc. 

Por isso é muito importante o trabalho da Orientação 
Educacional junto às Famílias, como estratégia para co-
nhecermos o contexto social, econômico e cultural dos 
nossos estudantes, e, assim, intervirmos de forma mais 
efetiva nas dificuldades surgidas no decorrer do proces-
so ensino-aprendizagem, bem como nos problemas de 
ordem comportamental. Buscar ajuda de outros profis-
sionais especializados, quando necessário, é fundamen-
tal. O trabalho em Rede, envolvendo outras instituições 
(Assistência Social/CRAS/CREAS; Conselho Tutelar; Mi-
nistério Público/PROEDUC; Secretaria de Segurança Pú-
blica, etc) também é imprescindível. 

Entretanto, quando se discute “Cultura de Paz”, “Mediação 
de Conflitos” no contexto escolar, não podemos deixar de 
avaliar a dinâmica das instituições escolares: suas for-
mas de organização pedagógica e administrativa, seus 
princípios e valores. Nos dias atuais, especialmente com 
o recrudescimento das relações sociais e políticas, fruto 
do antagonismo de classe (Luta de Classes), como orien-
tadora educacional, que tive o olhar sensibilizado pela 
vivência da vida sindical e luta por direitos, pude cons-
tatar, que muitas violências - principalmente simbólicas 
e psicológicas -, vêm sendo cometidas contra crianças e 
adolescentes em escolas públicas. Essas violências são 
produzidas, muitas vezes, pelos próprios Sistemas de 
Ensino, ao adotarem modelos como, por exemplo, o das 
Escolas Militarizadas (“Escolas Cívico-Militares”), política 
que têm avançado no Brasil no último período, resultan-
te do modelo governamental pautado pelo processo de 
Militarização. Nessas escolas, muitos estudantes são víti-
mas de discriminação (étnico-racial, religiosa, social, etc). 

Portanto, na perspectiva de uma Escola pautada pela 
“Cultura de Paz”, o Orientador Educacional precisa atu-
ar, sobretudo, como um “Mediador de Conflitos”, sem 
negá-los, mas ajudando a  trazer à tona suas raízes e 
suas motivações. Uma atuação nesse nível pressupõe 

uma Escola Democrática,  Inclusiva e Plural, onde a di-
versidade seja considerada e respeitada! Onde as dife-
renças, os conflitos possam ser transformados em re-
cursos que favoreçam o crescimento/ desenvolvimento 
pessoal e coletivo de todos os Sujeitos envolvidos no 
processo ensino-aprendizagem!
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ESTIMADAS (OS) COLEGAS 
ORIENTADORAS E ORIENTADORES 
EDUCACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL 
Manoelita Tabille Manjabosco3  Porto Alegre, 15 de novembro de 2022 

3  Orientadora Educacional na Rede Estadual do Rio Grande do Sul desde 2010. Integra a Diretoria Colegiada da AOERGS desde 2014 
articulando o processo das publicações da associação.

Como vocês estão? Por aqui estamos trabalhando bas-
tante. Mas, depois de muito tempo sem estarmos em 
contato presencial, felizes por podermos abraçar, sorrir 
e ver os sorrisos, sentir o cheiro e o carinho em cada con-
tato com as pessoas do nosso convívio. 

Acredito que vocês também estão vivendo estes reen-
contros e encontros presenciais com a mesma alegria 
e emoção. Afinal, somos seres sociais e, mais, somos 
Orientadores Educacionais e isto já diz muito. 

Escrevo em nome de toda a Diretoria Colegiada da Asso-
ciação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do 
Sul, AOERGS, gestão 2022/2025. e de todas as nossas e 
nossos antecessores desde as e os fundadores da Asso-
ciação, que construíram e constroem a trajetória históri-
ca da Orientação Educacional no Rio Grande do Sul e no 
Brasil,  desde 9 de março de 1966. 

Um grupo de pessoas à frente do seu tempo, ousadas 
e comprometidas com a educação, perseverantes, não 
mediram esforços para atingir seus sonhos/projetos. 
Destemidas, enfrentaram o regime militar, trazendo a 
contrariedade ao  sistema com as suas discussões.  

Protagonistas na criação, aprovação e implementação da 
Lei Nº 5.564/68 que provê sobre o exercício da profissão 
de Orientador Educacional, na constituição da Federa-
ção Nacional de Orientação Educacional, FENOE, extinta 
em 1990.  

Você pode estar pensando, como eu posso afirmar que 
isso tudo é verdade. Lhes digo, este grupo também teve 
a preocupação de registrar toda a sua trajetória histórica, 
através de publicações. Primeiro através do Boletim In-
formativo da AOERGS, criado em 1968, mais tarde deno-
minado Prenúncio. Em 1977 lançaram a primeira Revista 
de Orientação Educacional, a PROSPECTIVA.e em 1997 o 
primeiro CADERNOS, uma publicação relativa ao Cur-
so Produção de Vida e Sentidos, organizado a cada dois 
anos  pela AOERGS. 

Não fossem esses registros, que nos encantam e ao 
mesmo tempo nos responsabilizam pela sua manuten-

ção cada vez que os revisitamos, talvez essa trajetória 
não estaria viva e pulsante até hoje. 

Assim também se faz nas escolas, recontamos do que a 
família humana é feita, isto é, o legado dos homens que 
se foram, dos quais herdamos aquilo que chamamos 
conhecimento – o que comporta conquistas incalculá-
veis e seus reveses, subscrevendo Júlio Groppa Aquino. 
(2002, p.89) 

Ter contato com as ideias e trajetórias daqueles que nos 
precederam, como daqueles que seguem lado a lado co-
nosco, nos faz abrir portas para o novo possível.  

Qual o legado que deixaremos aos Orientadores Edu-
cacionais que virão? Que registros estamos fazendo da 
nossa trajetória na Orientação Educacional?  

A escrita também nos une, não posso deixar de lhes con-
tar! Foi através dos textos das colegas do DF, Karina Mon-
dianne de S. Oliveira Gomes (in memorian) e Maria Eugê-
nia Monteiro, inscritas para a apresentação de trabalhos 
no Fórum Internacional de Orientação Educacional (que 
deveria ter acontecido em 2020), que começamos a ar-
ticular o Fórum Nacional em Defesa da OE. Foram elas 
que nos apresentaram a Marina Cantanhêde Rampazzo, 
Érika Goulart Araújo e Michelle Ribeiro Confessor da Ge-
rência de Orientação Educacional do DF. 

Relatos, narrativas, cartas, reflexões acerca de leituras, 
artigos científicos, são muitas as possibilidades. Vamos 
nos permitir!
  
Vamos com Lulu Santos: (1982)
 

Hoje o tempo voa amor
 Escorre pelas mãos
Mesmo sem se sentir 
E não há tempo que volte, amor 
Vamos viver tudo que há pra viver 
Vamos nos permitir 

 
Temos muito a contribuir para aqueles e aquelas que por 
certo virão.

Abraço carinhoso a cada uma e cada um dos colegas, quiçá possa receber uma resposta desta 
singela e amorosa carta/convite.  
 
Manoelita Tabille Manjabosco 
Subscrevem: 
Ana Alice Viana Rodrigues Resende 
Ângela Maria Caldeira Burgos 
Edi Medianeira Pereira Costa 
Márcia Maria Heinen Oliveira 
Marilene Leal Paré 
Rosangela Maria Diel 
Sônia Maria Barbosa da Silva 
Viviane Silva de Souza 
     
Diretoria Colegiada da AOERGS 
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NOITE DOS TALENTOS 
Míriam Laurentino de Lima4

4  Orientadora Educacional Aposentada atuante da Secretaria de Educação de 2000 a 2021.

 O meu ingresso na Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal (SEEDF) se deu no ano de 2000 e fui 
lotada em uma escola da Ceilândia, 20h no turno notur-
no, onde os estudantes eram de poder aquisitivo baixo 
ou nenhum, totalmente desacreditados na instituição 
escola, frequentando-a apenas para encontrar com pes-
soas para fazer programas. Os meninos, em sua maioria, 
de gangues. 

Ainda crua na profissão e com vistas a conhecer a reali-
dade da escola, sua história, condições dos estudantes da 
EJA e de qual necessidade real de se desenvolver ações, 
projetos pedagógicos que viessem atender à realidade 
de toda comunidade escolar, passei a desenvolver di-
versos papéis como: acolher os estudantes e professores 
na abertura do turno, dar suporte aos professores com 
informações para sanar possíveis dúvidas pedagógicas e 
administrativas, enfim, abrir e fechar o turno. 

Muitas foram as informações colhidas. Referente aos 
estudantes, percebi as meninas com autoestima baixa, 
assim também com os meninos. Muitos faziam parte de 
gangues e as meninas encaravam o ambiente escolar 
como ponto para encontros amorosos, ignorando o es-
paço como estudo e aprendizagem. 

Comecei a fazer acompanhamentos com os mesmos: 
roda de conversa, dinâmicas, proporcionar palestras na 
tentativa de aproximação com os mesmos. 

Estimulei as mesmas técnicas com o corpo docente com 
vistas a desenvolver propostas para que se sentissem 
animados ao ministrar seus conteúdos, até então, para 
um público desinteressado na aprendizagem e aquisi-
ção de conhecimentos.  
Depois de várias atividades, percebi que os estudan-
tes eram providos de muitos dons, talentos que muitas 
vezes, nem eles percebiam. Resolvi com os professores 
proporcionar uma noite de celebração aos estudantes, 
que se esforçassem para cumprir os desafios das dis-
ciplinas e que alcançassem resultados satisfatórios. Já 
com os estudantes lancei desafios de realizarmos “A 
NOITE DOS TALENTOS” afinal, todos nós somos bons e 
perfeitos em alguma coisa como: escrita, dança, cozinha, 
maquiagem, moda, recitar poesias, organização, etc. 

Os estudantes começaram a se movimentar e criar 
ideias e sugestões para o evento. 

Pude perceber que comportamentos anteriores esta-
vam sendo substituídos por atitudes solidárias, amiza-
des surgindo e assim, contribuindo para que o ambiente 
escolar fosse mais amistoso, reinando o companheiris-
mo, amizade, reciprocidade. Tais atitudes também foram 
percebidas pela equipe diretiva e professores. 
Enfim, chegou o grande dia, “A NOITE DOS TALENTOS”. 

Os estudantes decoraram a escola, montaram passarela, 
as equipes de desfile, criaram modelos com estilo para 
o desfile de moda, poesias e músicas de própria autoria 
estampavam os murais da escola em forma de cartazes, 
contamos com cantores e compositores (estudantes) 
e os mais tímidos, montaram uma mesa de jantar com 
tudo que tinham direito nessa noite. Suco de uva foi ser-
vido para simbolizar o vinho. 

Foi um momento maravilhoso, onde cada estudante por 
muito tempo, comentou o feito e assim o objetivo foi al-
cançado, resgatar estudantes que em princípio não viam 
perspectivas positivas em seu desenvolvimento acadê-
mico, uma vez que, o ensino profissionalizante oferecido 
na EJA deixou de existir onde muitos tinham sido enca-
minhados para estágios. 

Hoje, ainda encontro alguns estudantes/ profissionais 
que mudaram sua realidade com base na autoestima e 
também muitos relatos que até aquele projeto, ninguém 
havia acreditado na possibilidade de mudança dos mes-
mos, outrora marginalizados pela própria família e so-
ciedade. 

A situação descrita contribui com uma Cultura de Paz, à 
medida que investimos no estudante a ponto de conhe-
cê-lo melhor, se importar com o seu “eu”, então, podere-
mos reverter muitas realidades educacionais, ganhar a 
confiança do estudante, auxiliar na realidade do profes-
sor em sala de aula e assim alcançar o sucesso tão espe-
rado por toda comunidade acadêmica que é “Aprender a 
Aprender para SER”.

 

ESCOLA: LUGAR DE REFÚGIO E 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: LUGAR 
DE CONFIANÇA 
Agnaldo Francisco da Silva5 

5  Orientador Educacional na SEEDF desde 2019.

 A Orientação Educacional é apaixonante exatamente porque nos proporciona experiências exi-
tosas e inesquecíveis de situações que vivemos no ambiente escolar. No primeiro ano que entrei 
para a Orientação Educacional, fui para um Centro de Ensino Fundamental da Regional do Guará 
onde vivi um desses momentos. Ali, fui solicitado para atender uma adolescente que apresentava 
comportamento autoagressivo, mas na verdade acabei descobrindo um grupo de adolescentes 
da mesma sala que passavam pelo mesmo sofrimento psicológico e auto agressão. A partir da-
quele dia, passei a atendê-los na sala da Orientação Educacional. Era um grupo de quatro me-
ninas e um menino. Nos atendimentos coletivos o que mais chamava à atenção era que grande 
parte do sofrimento deles era causado por conflitos familiares, porém, o maior medo deles era 
que suas famílias descobrissem tudo.  

A escola era para eles um lugar de refúgio e a Orientação Educacional, passou a ser um espaço de 
confiança, como se fosse um confessionário. Era certo que passavam lá todos os dias, nem que 
fosse para dizer, “hoje estou bem”. Mas um dia, alguém gritou desesperado que um aluno havia 
se machucado dentro do banheiro. Era aquele garoto! Ele havia ferido o próprio pulso com uma 
lâmina de apontador e estava desmaiado, a professora também passou mal com aquela situação 
e alguns colegas ficaram desesperados a chorar. A escola acionou o SAMU, eu liguei para a mãe, 
enfim, foi um dia difícil. 

Mas ali, aprendi que ser Orientador Educacional é mais do que uma profissão, é uma “Missão”, – 
missão de cuidar, de ouvir, de acolher, de amar. 

Depois, a Orientação Educacional desenvolveu uma ação que teve a participação do professor 
Lacerda – referência para falar sobre essa temática. Ele foi à escola e fez um dia conversa e escuta 
com os alunos. Já era final de ano e como eu estava ali provisoriamente, tinha que me despedir, 
pois no ano seguinte iria para outra escola. Foi então que esses adolescentes foram até a sala da 
Orientação Educacional para agradecer e emocionados, sem conter as lágrimas diziam que antes 
ninguém se importava com eles, mas que ali na escola, eram vistos e acolhidos. Mas o que mais 
me emocionou em suas falas foi que agora a família também os acolhia e os fazia se sentirem 
amados. 

Por fim, também não posso deixar de mencionar a gratidão das famílias daqueles adoles-
centes que também sem conter as lágrimas se emocionaram quando falávamos da situação 
que eles vivenciavam. A gratidão foi o sentimento que marcou toda aquela situação tanto por 
parte dos adolescentes quanto por parte de suas famílias. 
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: 
SONHOS E DESAFIOS
Andrezza Raposo de Sousa6 

6  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Há muitos anos, sonhei em ser servidora pública da SEDF. Foram muitos anos de estudo e dedi-
cação para realização desse sonho.

O tão sonhado dia chegou… No ano de 2019 fui chamada para tomar posse no concurso de “Peda-
goga - Orientadora Educacional”.

Uma nova fase se iniciava em minha vida a partir daquele momento em uma unidade de ensino 
̈“Escola Classe 511”. Eu já tinha um carinho imenso por essa unidade de ensino por já ter trabalha-
do lá por dois anos como professora - contrato temporário. Tive a honra de ter ao meu lado uma 
companheira de trabalho muito profissional, competente, dedicada e comprometida. Aprende-
mos muito juntas uma apoiando a outra sempre.

No ano seguinte de 2020, tive minha lotação definitiva em uma Unidade de Ensino na qual foi 
amor à primeira vista: “Escola classe 431”. Uma equipe sensacional, incluindo uma nova parceira 
de trabalho que se tornou uma grande amiga para a vida. Iniciam -se, então, os trabalhos, uma 
escola com mais de mil estudantes, na qual devemos zelar pelo bem estar dessas crianças no 
ambiente escolar. A todo momento atendemos diversos casos e situações de estudantes e fami-
liares, sendo ferramenta primordial nessa atuação a “Escuta Ativa”.

O que tem me marcado muito durante os atendimentos realizados é o quanto os estudantes con-
fiam no nosso trabalho. Nessa trajetória, com o desenvolvimento de projetos desenvolvidos em 
sala, vemos a grande importância dessa parceria entre escola-aluno e família.

Em vários momentos, os estudantes nos procuram para desabafar após um término de aplicação 
de projeto em sala. Temos como exemplo o projeto “Setembro Amarelo”, realizado em sala. Atra-
vés dele descobrimos vários casos gritantes (até de tentativa de suicídio) que nossos estudantes 
passam e muitas vezes não procuram ajuda. A partir dessa devolutiva, damos início a vários aten-
dimentos que muitas vezes nos deixam de coração apertado, mas agimos com o nosso profissio-
nalismo e carinho para abranger a necessidade de cada um.

Sou muito grata a Deus pela minha profissão e hoje tenho certeza que estou no lugar certo.

 

EMERGÊNCIA DA PAZ 
Aline de Souza Pereira7

7  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

Ser orientador educacional na realidade atual não é uma 
tarefa fácil. Uma de suas atribuições é a de tornar o con-
vívio escolar mais harmonioso, tolerante, empático, mas, 
em que contexto? Cada uma das crianças se despede do 
lar, transita por caminhos diferenciados até chegar à es-
cola. Nela, dizem-lhe que a diversidade é positiva, que o 
respeito ao outro é uma regra que ela deve resolver seus 
conflitos utilizando-se do diálogo. A criança concorda 
acenando com a cabeça. 

Hanna Arendt (2013), ao discorrer sobre a crise na edu-
cação, explica que os adultos são os responsáveis pela 
vida e desenvolvimento das crianças e, também, pela 
conservação do mundo, responsabilidades que podem 
ser divergentes. De acordo com essa autora, os cuida-
dos com as crianças incluem protegê-las dos perigos do 
mundo, mas o mundo também necessita de preserva-
ção, de manutenção e continuidade do que já foi produ-
zido pela ação do homem e, para isso, é necessário ca-
pacitarmos os futuros cidadãos. Arendt esclarece que a 
família, o contexto da vida privada é o espaço de proteção 
da criança, da segurança de sua integridade e que a es-
cola é o espaço onde, normalmente, a criança é introdu-
zida ao mundo pela primeira vez, mas para ela, 

…a escola não é de modo algum o mundo e não deve 
fingir sê-lo; ela é, em vez disso, a instituição que in-
terpomos entre o domínio privado do lar e o mundo 
com o fito de fazer com que seja possível a transição, 
de alguma forma, da família para o mundo. (ARENDT, 
2013, p. 238). 

Ainda, quanto ao pensamento de Arendt (2013), para as 
crianças, a escola realmente representa o mundo. É por 
meio dessa instituição que elas o vislumbram.  A escola 
exibe o que há de valoroso no mundo pelo qual os futuros 
adultos deverão se responsabilizar. Ela abre as janelas 
para que as crianças vejam o mundo em funcionamento 
e se preparem para nele atuarem e dele se defenderem.  

Vigotski (1996), em sua teoria, demonstra que nos cons-
tituímos seres humanos na relação que estabelecemos 
com o outro e com nosso meio, que somos seres cul-
turais, pois nossas funções naturais, elementares, se 
modificam na medida em que estamos inseridos em 
um mundo de saberes, hábitos, costumes, protocolos 
acordados como necessários para o convívio social, se 
tornando funções de ordem superiores, culturais, que 
nossa forma de estar e pensar o mundo se desenvolve 
como resultado das qualidades das relações que estabe-
lecemos com o outro, que acontece no contexto cultural 
no qual nos inserimos. 

Não é de hoje que o ambiente familiar, a vida privada 
de uma criança, nem sempre é um ambiente protetor, 
entretanto, vivemos um momento único em que a pri-

vacidade, as barreiras que separam o mundo social do 
interior familiar estão se desmoronando. Por meio das 
redes sociais, as crianças têm saído pelo mundo afora, 
sozinhas, sem condições de discernirem o que é bom, 
quando será bom, quando deixará de sê-lo e o que é, de-
finitivamente, ruim.  

À medida que abrimos as portas para que o mundo 
adentre nosso espaço privado, que expomos, precoce-
mente, as crianças à perversidade que existe nele, os 
valores que deveriam ser cultivados na pureza do acon-
chego e proteção familiar, são contaminados pelo indi-
vidualismo, egocentrismo e imediatismo. O orientador 
educacional, frequentemente, se depara com atitudes 
que revelam que tais valores estão conduzindo as rela-
ções estabelecidas pelas crianças, suas ações demons-
tram a necessidade de se auto defenderem e fazem isso 
por meio de agressões físicas e verbais, da imposição 
de suas vontades, da redução do outro a objeto para seu 
proveito. 

Voltemos, então, à proposta deste ensaio. No Plano de 
Ação da orientação educacional, uma das prioridades do 
trabalho do orientador é o desenvolvimento da cultura 
da paz. Mas de onde emergirá essa paz? Ela, realmente, 
está presente em nossa cultura? Mesmo concordando 
com a urgência de sua presença, de onde tirar modelos 
a serem seguidos? 

No início do ano letivo de 2022, uma criança se destacou, 
paradoxalmente, por sua ausência. Já havia passado um 
mês do retorno às aulas e ela não apareceu. Havíamos 
conversado com sua mãe que alegava falta de dinheiro 
para pagar a condução de onde moravam até a escola. 
Sabíamos do histórico de faltas dessa criança, que du-
rante o período de pandemia não participou das aulas 
remotas, que seus responsáveis não buscavam as ati-
vidades elaboradas especificamente para ela e, mesmo 
quando a escola providenciou a entrega, as atividades 
não eram feitas. Também, era de nosso conhecimen-
to, que no segundo semestre de 2021, quando as aulas 
voltaram a ser presenciais, a criança teve um número 
grande de faltas, o que, contando com a aprovação dos 
responsáveis, acarretou em sua retenção no 2º ano do 
BIA (Bloco Inicial de Alfabetização). Posto isso, buscamos 
contato com o pai da criança, que na ocasião, não vivia 
com ela, relatamos os fatos e, após essa conversa, ela 
passou a frequentar a escola. 

Nos primeiros dias do estudante no ambiente escolar, 
dado que ainda não o conhecia, tive um sentimento de 
remorso por ter trabalhado para que isso ocorresse. So-
mada à dificuldade da professora em incluí-lo ao grupo 
de crianças, sua resistência em executar qualquer ativi-
dade referente ao conteúdo de aprendizagem, agressi-
vidade em relação aos colegas, tentativas de fugir da es-
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cola, havia, por minha parte, o receio de não conseguir ajudá-lo a se adaptar nesse ambiente, que para ele era novo. 
Até o momento, havia fracassado em estabelecer uma relação de parceria com sua mãe, as frequentes tentativas de 
contatá-la foram dificultadas por sua experiência em sofrer reclamações e julgamentos, todavia, consegui que fosse 
até a escola, mesmo que com a atitude de defesa diante da situação. 

Penso que é nesse momento que o orientador tem uma brecha para, no máximo, sugerir a paz. Não imagino uma 
ação que venha desenvolvê-la que não esteja vinculada ao exercício da tolerância, da empatia, da escuta. Além do 
mais, não bastam palavras para se ensinar uma criança. É na entrega, na alteridade, no reconhecimento do outro 
como semelhante, que deposito a esperança de contribuir para que as relações na escola e no mundo se tornem mais 
harmoniosas. 

Martin Buber (2001), filósofo e professor judeu que vivenciou o nazismo, desenvolveu uma filosofia da relação, do 
princípio dialógico, da alteridade. Em sua obra Eu e Tu, Buber afirma que o Ser se faz em relação ao Outro que, na for-
ma autêntica do diálogo, cada um dos participantes tem em mente o Outro, que cada momento vivido exige resposta 
que se traduz na forma de responsabilidade e, a responsabilidade, mesmo sendo um dever, não pode ser exigida, pois 
o diálogo não ocorre por imposição. 

Tomei a criança desse relato como minha criança. Entreguei-me a ela. Em meio ao caos de seus sentimentos, a única 
coisa que eu poderia fazer era estar com ela. Caminhei ao seu lado, até que ela deixou de ser minha, emancipou-se.  

Trazer a cultura da paz para a escola perpassa pela luta por uma sociedade menos desigual, competitiva, intolerante, 
preconceituosa, uma sociedade que prime pelo ser em detrimento do ter. Essa luta exige que façamos escolhas de 
natureza ética, como o diálogo e o silêncio, o ideal e o real, o controle e a autonomia, o normal e a diversidade.  

Que a paz encontre em nós a possibilidade de se estabelecer como cultura. 
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CARPE DIEM
Ana Cláudia Costa Medeiros8

8  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

É com imensa alegria que apresento este breve relato 
sobre alguns dos grandes aprendizados que a experiên-
cia de 15 anos de atuação como orientadora educacional 
na Escola Classe 22 do Gama me proporcionou.

Escrevo com lágrimas nos olhos, pois as palavras não são 
suficientes para expressar minha imensa alegria e gra-
tidão a esta profissão que muito mais que um ofício se 
transformou para mim como uma missão de vida.

Antes de começar gostaria de reverenciar a todos os 
orientadores educacionais que vieram antes de mim e 
que me ampararam, consolaram e me deram forças nos 
momentos de dúvidas, incertezas e receios. Minha grati-
dão também aos colegas que entraram junto comigo no 
ano de 2008 e os que vieram depois. Agradeço e reve-
rencio também a todas e todos os coordenadores inter-
mediários que passaram por nós durante este período e 
pelos excelentes profissionais que estiveram à frente da 
Gerência de Orientação Educacional.

Por quê? Para quê? Quando? Onde? Quem? O quê? Como?

Em 2004 recebi meu diploma pela Universidade de Bra-
sília como Pedagoga com Habilitação em Orientação 
Educacional. Recebi aquele canudo e logo fiz o concurso 
para atuar na Secretaria de Educação do Distrito Federal. 
Infelizmente o governo do Distrito Federal só chamou 
os aprovados 4 anos depois quando o concurso já estava 
em vias de expirar. Foram 600 orientadores e orientado-
ras convocados, resultado de pressão e de uma luta mui-
to grande pela convocação

No dia 11/04/2008 estava eu na EAPE com meus docu-
mentos embaixo do braço e esperando para receber o 
número da minha matrícula e escolher para qual Coor-
denação Regional de Ensino eu gostaria de trabalhar. Eu 
tinha feito aniversário dois dias antes e ter tomado posse 
dois dias depois foi considerado por mim como um dos 
melhores presentes de aniversário que recebi na vida. 
Comemorei muito.

Desde que entrei optei por trabalhar no Gama por ser a 
cidade mais próxima à Valparaiso de Goiás onde resido 
até hoje. Eu posso dizer que sou apaixonada pelo Gama 
e pela escola em que atuo. Estou na Escola Classe 22 do 
Gama desde que entrei e nunca cogitei sair dela. Amo a 
escola em que trabalho, fiz amizades para toda a vida lá 
e junto aos meus colegas orientadores de outras escolas.

Em 2010 conheci a mediação de conflitos e a cultura de 
paz por meio do Projeto Estudar em Paz da Universidade 
de Brasília. Eu gosto de brincar que conhecer a mediação 
para mim foi a mesma sensação que Isaac Newton teve 
quando a maçã caiu em sua cabeça. Brincadeiras à par-

te e antes que alguém diga: sim eu sei que a história da 
maçã é falsa! É apenas uma ilustração.

Hoje eu vejo que ser orientador ou orientadora edu-
cacional é antes de tudo ser um ou um(a) mediador(a) 
de conflitos. Não há outra forma de exercer a profissão. 
Infelizmente passei 4 anos em uma das melhores ins-
tituições do país e não conheci a mediação nos bancos 
da universidade.

Uma das lutas que comprei para mim e inclusive será 
tema da minha dissertação de mestrado é a necessida-
de da mediação de conflitos como disciplina ou matéria 
obrigatória em todas as licenciaturas, mas isso é assunto 
para outro dia. Hoje quero me ater a tudo o que aprendi 
nestes 15 anos de atuação e que pode servir para os futu-
ros orientadores que virão e também para os que chega-
ram nesta profissão há pouco tempo.

Carpe Diem é uma expressão latina que significa ‘colha 
o dia’ ou ‘aproveite o dia’. O importante é saber que de-
vemos viver um dia de cada vez. E cada dia no Serviço 
de Orientação Educacional é uma experiência diferente. 
Não há rotina, não há um dia igual ao outro. Nesta pro-
fissão você precisa saber que na maioria das vezes você 
faz planos para começar o dia e termina de forma total-
mente diferente do que planejou. No início isto me cau-
sava muita angústia, pois tinha a sensação de que não 
terminava nada que começava. No entanto saiba que 
cada ação sua, mesmo as não planejadas e principal-
mente elas já são os frutos do seu trabalho. Isso significa 
que professores, direção, pais e estudantes te procuram 
e confiam no teu trabalho.

Um outro aprendizado muito importante que tive foi 
usar um planner semanal para anotar todas as coisas 
que fiz e que deixei de fazer, o que permite a visualização 
do todo; quando você visualiza cada dia da semana em 
uma folha diferente, você não tem esta noção.

Ser orientadora educacional também me deixou uma 
pessoa mais organizada com documentos e muito boa 
em escrever relatórios (modéstia parte). Eu aprendi o 
quanto nosso carimbo tem um peso e é importante nas 
diversas instituições.

Aprendi também que às vezes somos esquecidos nos 
momentos de alegria na escola, mas quando algo de 
ruim acontece, somos os primeiros a serem lembrados. 
Algumas vezes é tanta gente correndo atrás de você (di-
retora, coordenadora, professor e etc) que dá pra imagi-
nar como é ser alguém famoso.

Agora para finalizar gostaria de compartilhar os apren-
dizados que tive por meio da dor. São eles: cuidar primei-
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ro de si para cuidar do outro, conhecer e respeitar seus limites como profissionais, pedir ajuda 
quando precisar e estabelecer laços com seus colegas orientadores.

Carpe Diem! Nunca se esqueçam destas duas palavrinhas que tem um significado imenso para 
a preservação da nossa saúde física e mental. Saiba que você é humano! Você vai acertar, vai 
errar também, tem dias que vai conseguir cumprir toda a agenda e tem dias que não conseguirá 
passar de dois atendimentos! Você vai ouvir muitas e muitas histórias e a maioria delas serão 
tristes. O reconhecimento pelo seu trabalho pode vir logo ou pode demorar anos e tudo isso é 
parte do processo. Saiba ouvir os feedbacks positivos e negativos. Não fique triste se em certos 
momentos só receber feedback negativo. Assim como cada dia é um dia. Tem anos que você vai 
ficar muito satisfeito(a) com os resultados no seu relatório do final de ano e vai ter ano que você 
não se sentirá satisfeito.

Os resultados do nosso trabalho não dependem apenas de nós e quanto mais cedo aceitarmos 
este fato, mais fácil será seu trabalho e menos adoecido você ficará. Por último, mas não me-
nos importante, não se esqueça de se hidratar, fazer exercício, relaxar e curtir sua família. Seu 
trabalho deve acabar quando acaba o expediente. Eu sei que é difícil, mas você não imagina as 
soluções criativas que você terá para seus projetos e orientações quando você está relaxado e 
feliz. Às vezes a solução para um caso está lá no cinema que você insiste em deixar para terceiro 
plano. A história do ócio criativo é a mais pura verdade.

Finalizo aqui dizendo Carpe Diem! Não se esqueça! Cada dia é único e especial!

Um sincero abraço a todos os orientadores e orientadoras educacionais que estão em atuação, 
para os que já se aposentaram e para os que virão.
 

ACOLHIDAS… PARCERIAS… APRENDIZADOS! 
Beatriz de Souza Euzébio Alves9

9  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019

Tudo começou no dia 03 do mês de junho de 2019, quan-
do ao tomar posse para Orientadora, fui encaminhada 
para a Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho. 
Ao chegar lá, muitas eram minhas inquietações, eu que 
havia deixado para trás o cargo de Monitora da SEEDF, o 
qual eu amava apesar de todas as dificuldades do mesmo, 
o qual também eu já estava há 9 anos e trabalhando qua-
se ao lado de minha casa, e ainda assim, mesmo sem di-
rigir, apesar da grande distância, com o apoio de pessoas 
muito queridas, escolhi ir para a Regional de Sobradinho 
e começar a trabalhar lá como Orientadora Educacional. 

Já na Regional, no primeiro dia da escolha das escolas, 
encontrei pessoas maravilhosas, que me apontaram as 
escolas que melhor atenderiam minhas necessidades, 
devido minha dificuldade de locomoção, assim fui tra-
balhar no CEF 08 de Sobradinho, por esta ser próxima de 
uma parada de ônibus, e para mim, uma escola próxima 
a parada era fundamental. 

Ao chegar no CEF 08 fui muito bem recebida pela Vi-
ce-Diretora, Conceição Maroni e por todos que lá esta-
vam. Logo conheci a outra Orientadora, também recém 
empossada, Denize Bacelar, a qual além de parceira de 
trabalho, tornou-se uma Amiga-Irmã. Preciso falar nes-
te momento também, da Andrea, outra Amiga Querida 
que conheci em Sobradinho! Eu, Denize e Andrea nos 
tornamos parceiras de viagens, dividimos não somente 
a gasolina, mas também as alegrias, os aprendizados, as 
dificuldades, as realizações, os medos, as risadas, o can-
saço e os sonhos!  

Tudo era tão novo para nós, mas a gente pode contar com 
muitas pessoas incríveis, como nossa Querida Rosy, Co-
ordenadora Intermediária dos Orientadores de Sobradi-
nho e também nossa Adorável Formadora do Aprender 
Sem Parar para Orientadores Educacionais, Fernanda 
Távora! Assim, apoiada por tanta gente competente, 
sensível e amiga, fui superando os desafios e tendo a 
certeza cada dia mais, de que eu estava no lugar certo.  

Nos atendimentos diários, feitos quase sempre em par-
ceria com minha Amiga Denize, ouvi muitas histórias 
comoventes dos estudantes e suas famílias, uma em 
especial ficou na memória, de uma estudante que fora 
encaminhada à Orientação Educacional por apresentar 
sinais de automutilação nos braços, esta estudante era 
extremamente meiga e educada, porém apresentava 
muita dificuldade para expressar seus sentimentos, e 
seu silêncio falava mais que suas palavras. Ao ouvir o pai 
desta estudante, deparei-me com um senhor simples e 
rígido em suas convicções, que desejava fazer o melhor 
para os filhos, porém perdido, faltava-lhe sensibilidade, 
ou melhor, parecia que a dureza de sua vida, havia-lhe 
privado de poder estabelecer uma conexão autêntica 

com os filhos, ainda assim, ele mostrava-se preocupado 
e triste por não conseguir ajudar a filha. 

Nesta época, consegui levar uma amiga psicóloga para 
fazer uma palestra para os pais, sobre a prevenção do 
suicídio e da automutilação, pois havia chegado até mim 
vários outros casos. O pai desta aluna participou da pa-
lestra oferecida e posteriormente foi orientado indivi-
dualmente pela palestrante. Algum tempo depois, tive 
oportunidade de conversar com a irmã mais velha da 
menina que se mutilava, ficou claro aí o quanto a história 
de vida delas era triste, esta irmã mais velha confessou-
-me que também já havia se automutilado, que chegara 
a tentar o suicídio, que fora a irmã mais nova quem a aju-
dara salvar-se, que elas nunca falaram mais sobre isso e 
que ela não tinha certeza se a irmã  tinha consciência de 
que ela havia tentado tirar a própria vida, por ser muito 
pequena na época. 

No entanto, em meio a toda esta história dolorida, fiquei 
muito esperançosa ao saber que depois da palestra, o pai 
havia mudado um pouco, segundo esta irmã mais velha, 
ele agora estava procurando conversar e ouvi-las mais, 
e apesar de ainda haver muitas feridas e cicatrizes, no 
sentido literal e figurado das palavras, havia aberto-se 
também uma porta para o diálogo entre o pai e as filhas.  

Não sei dizer aqui o que aconteceu no ano seguinte com 
esta família, pois retornei para o Guará, depois de ter 
participado do Remanejamento, aqui estou tendo tam-
bém a oportunidade de continuar acolhendo cada estu-
dante, suas famílias, professores e todos que fazem parte 
da comunidade escolar e por meio de parcerias, escuta 
sensível e ativa, conexões vão se estabelecendo e tor-
nando mais saudáveis as relações existentes.  

Enfim, é maravilhoso sentir, saber que através do meu tra-
balho como Orientadora Educacional, posso tocar e ajudar 
a transformar positivamente a vida de tantas pessoas.  
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MÃOS UNIDAS COSTURAM A PAZ
Clemência Rodrigues da Silva Santos10

10  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

Caros Profissionais de Educação

É com satisfação e acolhimento às realidades de tra-
balho de cada profissional de educação que compõe a 
Secretaria de Educação do Distrito Federal, que venho 
compartilhar relatos de experiências de ações desenvol-
vidas e sugeridas no Centro de Educação Infantil da CRE 
Núcleo Bandeirante, que foram germinando no contexto 
escolar, em processo contínuo, podendo ser adaptadas 
para demais etapas da Educação Básica.

Como resgate do início da minha trajetória como Peda-
goga Orientadora Educacional na Instituição mencio-
nada, trago da memória afetiva um trecho do poema da 
Cora Coralina que diz: “Não sei… Se a vida é curta ou lon-
ga demais pra nós, mas sei que nada do que vivemos tem 
sentido, se não tocamos o coração das pessoas”. Com essa 
visão, pensar no potencial de cada criança, estudante, fa-
mília e profissionais de educação, que fazem parte des-
sas realidades com tantas potencialidades e fragilidades 
a serem compartilhadas, geraram a construção da escri-
ta dessa carta.

Ao chegar à escola, no segundo semestre de 2008, iniciei 
a escuta sensível dos segmentos escolares em parceria 
com a equipe gestora, que já tinha um caminho nessa 
trilha. Em 2009, visando integrar a comunidade escolar, 
construímos com a participação de todos segmentos 
uma Colcha de Retalho com tema: “Mãos Unidas Costu-
ram a Paz”.

Escutar requer atenção a quem fala. Sendo assim, a 
participação de cada profissional de educação, crian-
ças, estudantes, familiares e responsáveis, colaborando 
com sua visão crítica sobre a escola como espaço físico 
e relações constituídas consigo e com o outro, lançaram 
sementes na questão do pertencimento, que necessita 
de acolhimento, prioridade, investimentos para que ger-
minem ao longo do processo de ensino e aprendizagem 
com empatia.

Expor as potencialidades e fragilidades geradas pela fal-
ta de pertencimento e qualidade de vida no contexto das 
escolas são reflexões necessárias e dependem de cada 
um de nós, para que haja respeito às histórias de vidas 
que não conhecemos. Como processo de valorização de 
cada segmento, fizemos oficinas para escolha do tema 
da Colcha de Retalho.

A cada dia surgiram novas propostas, entretanto, o mais 
importante foram às convivências e partilhas que nas-
ceram de cada roda de conversa, dentro do contexto 
escolar, que oportunizaram a cada professora do turno 
contrário participar na construção de uma parte da col-
cha, tendo a possibilidade de conhecer a turma de sua 
colega e relatar como foram as experiências. A equipe 

gestora, professora da sala de recurso, professoras re-
adaptadas, equipe especializada de apoio à aprendi-
zagem, porteiras, merendeiras, auxiliares de limpeza 
e vigilantes registraram na Colcha sua visão da Escola 
diante da realidade vivida.

Resgato aqui, que não foi fácil a construção do Projeto 
da Colcha de Retalhos, foram necessárias mediações 
constantes para chegar ao resultado, não só da Colcha 
como um acessório, mas como o próprio tema explica: 
“Mãos Unidas Costuram a Paz”. Foram muitos desafios 
em busca de uma cultura de paz no contexto escolar. 
A proposta foi aceita por mais de setenta por cento da 
comunidade escolar, mas houve momentos em que fiz 
uma oficina com uma mãe e seu filho, priorizamos a 
qualidade e não quantidade.

As Oficinas com os profissionais de educação, crianças/ 
estudantes, familiares e responsáveis, geraram perten-
cimento e compromisso na construção da Colcha de Re-
talho. Desenvolveram habilidades e competências que 
ficaram em evidência, dando abertura ao conhecimento 
dos profissionais de educação e valorização da autoesti-
ma da comunidade escolar.

Para gerar oportunidade de participação nas decisões 
com relação ao projeto foram feitos encontros para es-
colha do tema e como seria confeccionada a colcha. As 
sugestões foram surgindo e gerando de forma expres-
siva convivências favoráveis ao bem estar profissional 
e pessoal dos profissionais de educação de carreiras 
extintas como: limpeza, portaria, cantina, vigilantes, 
professoras regentes, readaptadas. Todos os segmen-
tos contribuíram com suas experiências com pinturas, 
crochê, bordados, confecção de vídeos, organização de 
lanches compartilhados, foi fundamental a parceria da 
equipe gestora.

Paulo Freire na obra Cartas à Cristina em suas reflexões 
menciona a alegria e o prazer que sente em escrever, ati-
vidade que considera não ser fácil. Contemplo de sua per-
cepção, pois foram suas reflexões que conduziram minha 
motivação nessa a compartilhar as minhas vivências.

Nessa concepção, quero relatar as ações que foram 
surgindo como: “Chá dos Avós”, encontro, “O Cuidado 
Consigo e com o Outro”, roda de conversas sobre “Se-
xualidade”, “Limites Demonstração de Afeto”, A Bolsa do 
“O que é o que é”? “O Presente” com a escuta ativa das 
crianças/ estudantes, familiares e responsáveis, profes-
soras regentes e readaptadas, profissionais de educação 
da cantina, limpeza, portaria, vigilantes refletindo sobre 
a autoimagem. “Homenagem aos Profissionais Aposen-
tados” com rodas de conversa, construção do livro de te-
cido com reflexão sobre o hino da Escola “Tudo na Vida 
tem Um Começo” envolvendo a comunidade escolar, “A 

Transição um Processo Contínuo” e outros que diante da realidade cotidiana foram reestrutura-
dos de acordo com as demandas.

Concluindo, quero compartilhar um momento que tivemos durante o período não presencial da 
Pandemia, uma da roda de conversa, online pelo Meet intitulada “Qualidade de Vida no Contexto 
Pessoal e Profissional” em 2021. Ponderamos, sobre as necessidades e prioridades de aspectos 
citados, envolvendo os segmentos do contexto escolar e familiar, na mesma semana vivencia-
mos o luto da morte de uma colega professora muito querida.

Nesse sentido, a Pandemia e a busca da construção da cultura de paz, transcorrem do conhe-
cimento ou não de histórias de vidas. Os sentimentos precisam ser acolhidos diante de tantos 
lutos e perdas. Os documentos normativos asseguram as formações com relação a essas trilhas 
de forma institucional. O desafio continua a cada dia diante da corresponsabilidade educativa. 
Portanto, investimentos e respeito pelas relações constituídas fazem toda diferença diante das 
tantas realidades. Não temos uma fórmula mágica para acolher tantas demandas, mas podemos 
fazer a diferença na vida das pessoas.

Gostaria que minha partilha pudesse colaborar com um desejo de transformação significativa, 
a cada dia sendo dado um passo para a construção de um cidadão pacífico em um mundo mais 
inclusivo, em que predominem o respeito, a tolerância e a paz. Desejo que as possibilidades de 
parcerias possam acontecer, valorizando o potencial de cada profissional de educação. Visto que 
não somos apenas uma matrícula na Secretaria de Educação do DF e sim um ser em construção. 
Pois, as crianças e jovens de hoje serão os adultos da geração futura.    
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POR UMA CULTURA DE PAZ DENTRO 
DAS ESCOLAS
Edilena de Oliveira Santos11

11  Orientadora Educacional na SEEDF desde 1996.

O presente relato consiste em uma das diversas ações 
previstas no Plano Plurianual Pedagógico da EC 6 do 
Guará. A paz é reconhecida como um processo em cons-
trução, que envolve também cidadania, direitos huma-
nos, diversidade, igualdade, respeito, liberdade, e toda a 
ausência de violência. Acreditamos que a promoção de 
valores humanos dentro das escolas, bem como ações 
pedagógicas voltadas para o tema, podem contribuir 
para a construção de uma cultura de paz onde o indiví-
duo se sinta respeitado e valorizado.

Escrevo esta carta pedagógica para falar sobre Cultura de 
Paz. Este tema é definido como um conjunto de valores, 
atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida 
baseados no respeito pleno à vida e na proporção dos di-
reitos humanos e das liberdades fundamentais.

A Escola Classe 6 do Guará, sob a coordenação da Orien-
tação Educacional, desenvolveu o projeto CAMINHADA 
PELA PAZ por 18 anos com alunos, pais e toda a comuni-
dade escolar. Com a chegada da pandemia esse trabalho 
teve que ser suspenso. O objetivo do projeto sempre foi 
enfatizar a importância da cidadania no contexto social.

Antes dos alunos saírem em caminhada pelas ruas do 
Guará é feita toda uma preparação para que todos pos-
sam se conscientizar da importância do projeto. A esco-
la desenvolve atividades como sensibilização acerca do 
tema paz como confecção de cartazes, contação de his-
tórias, textos reflexivos, músicas, apresentações, danças, 
abraço simbólico na escola e demais estratégias pedagó-
gicas. Aproveitamos também a Semana de Educação para 
a Vida para enfatizar ainda mais essa temática. Tivemos 
também diversas parcerias como o Corpo de Bombeiros 
que realizou palestras de primeiros socorros, abuso e ex-
ploração sexual contra crianças e adolescentes, preven-
ção de acidentes domésticos. O Posto de Saúde n° 3 do 
Guará sempre esteve presente na escola participando de 
projetos educativos e cuidando da saúde física de nossas 
crianças. A banda de música do Corpo de Bombeiros de 
Brasília, bem como a banda da Polícia Militar do Distrito 
Federal, por diversas vezes, fizeram a abertura do evento 
Caminhada pela Paz. Gratidão a todos! Temos também o 
projeto Amigos do Recreio, que visa ampliar o conceito 
de paz durante as atividades livres. Os alunos maiores, 
geralmente do 5º ano, auxiliam no intervalo para que 
esse momento seja o mais prazeroso possível. A escola 
sempre tem a preocupação de preservar a integridade 
física e emocional de seus estudantes.

Depois de todo esse trabalho de conscientização reali-
zado pela escola, aí sim, nossos alunos estavam pron-
tos para sair às ruas e pedir paz, respeito, generosidade, 

união, solidariedade, amizade, e tantos outros valores 
fundamentais para a construção de uma sociedade jus-
ta e igualitária. O Sinpro/DF também foi nosso parceiro, 
pois sempre disponibilizou carro de som para que pu-
déssemos atingir o maior número de pessoas possíveis 
com a nossa mensagem. Durante o trajeto, os alunos 
faziam leituras de artigos da Constituição Federal e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente referentes à edu-
cação, direitos e deveres do Estado, comunidade, famí-
lia. Sempre tivemos também o Conselho Tutelar como 
parceiro nos projetos sociais da escola. Todas as escolas 
do Guará foram convidadas a participar desse evento, e 
sempre enviaram os orientadores educacionais como 
representantes. A Regional de Ensino também sempre 
se fez presente. Sempre terminamos o evento com um 
grande lanche comunitário oferecido pela escola. Foram 
longos anos de muita dedicação e resultado positivo 
dentro e fora de sala de aula. As ocorrências envolven-
do violência na escola eram mínimas, e esse bom com-
portamento refletia também dentro dos lares de nossos 
alunos, haja vista depoimentos positivos das famílias. A 
escola continua desenvolvendo seus projetos pedagógi-
cos com foco em uma convivência escolar não violenta, 
mediação de conflitos e cultura de paz.

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - IDENTIDADE, 
PERTENCIMENTO E TRAJETÓRIAS
Erika dos Santos Coutinho12

12  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Querida Comunidade Escolar, 

Em primeiro lugar, muito obrigada por me ensinar tanto! 

Uma pessoa com muita intensidade me disse que sou 
o “coração da escola”. Refleti muito sobre essas palavras 
e entendi que a minha missão como Orientadora Edu-
cacional é ser a junção do que sou com o que devo de-
senvolver. Eu sou aquela que observa, escuta, orienta e 
age em onjunto. Muitas vezes, precisei dizer sutilmente 
como as coisas precisam ser ou não mais ser. Precisei 
ser e mostrar que não é necessária a violência que adota-
mos, há tanto tempo, como certa dentro e fora dos muros 
da escola. Que o grito não ensina, ele apenas demonstra 
descontrole, que precisamos nos apropriar,  com mais 
pressa, das variadas formas de ensinar da atualidade, 
das várias possibilidades de avaliar as potencialidades de 
forma mais prazerosa e cheia de intencionalidade.

Quero que reflitam que não é fácil a desconstrução do 
que nos foi ensinado como normal, mas que a constru-
ção do que é correto, hoje, na nossa sociedade, não é um 
mero achismo. Por isso, peço que confiem na escola, se-
jam parte dela e consequentemente ela!  

Digo isso, porque o desenvolvimento integral de nossas 
crianças é composto por vários pilares e se um deles for 
construído de forma irresponsável e desmoronar, todos 
os outros ficam comprometidos. A Orientação Educacio-
nal está inserida na escola para que construamos esses 
pilares de forma responsável e ativa. Para que cuidemos 
deles e, se for necessário, façamos reformas.  

Somos agentes de mudanças, estamos constantemen-
te avaliando o que os segmentos da nossa comunidade 
escolar necessitam. E quando eu falo de necessidade é 
no intuito de evolução. O que necessitam aprender para 
evoluir? Quais são os conflitos que precisamos mediar 
para que as necessidades sejam atendidas? E não esque-
çamos de perguntar o que em mim precisa ser mudado.  

Você já parou para pensar em tudo que uma criança pre-
cisa para se desenvolver com qualidade? Saúde física e 
mental, boa alimentação, qualidade de sono, bons exem-
plos e boa convivência, proteção e um dos fatores mais 
importante, a afetividade.  

Gente, as crianças aprendem por que se sentem im-
portantes para alguém. Por isso eu enfatizo nesta carta 
a importância da família em se importar verdadeira-
mente com o desenvolvimento de seus filhos. Assim 
como amar não é apenas um verbo, mas também um 
ato, importar-se é também agir. Um dos desafios da 

Orientação Educacional é desconstruir que a participa-
ção da família é apenas a de mandar o filho para escola 
e depois olhar, com pressa, os resultados nos bimestres 
ou no fim do ano letivo. É preciso acompanhar o desen-
volvimento do seu filho diariamente, importa-se com 
o seu sucesso e as suas dificuldades, agir junto com os 
docentes e escutá-los. Apropriar-se do seu direito de 
opinar e construir, junto com os outros agentes, o que 
chamamos de escola democrática.

Dentro dessa vertente, informo-lhes que nossa escola 
age constantemente em busca da participação das fa-
mílias com os chamados “Encontros de Famílias’’. Neles 
há uma programação em que todos podem aprender, 
interagir e, principalmente, participar da construção do 
nosso Projeto Político Pedagógico - PPP ou Proposta Pe-
dagógica. Quero lembrar-lhes que “tudo muda o tempo 
todo no mundo” e essa construção também é flexível. 

Galera, quero desabafar que as pessoas da minha equipe 
sempre dizem que tudo que proponho exige muito traba-
lho! Mas esta é uma outra conversa longa e agora só vou 
dizer que sair da zona de conforto é a minha especialidade.

Felizmente, eu nunca saio sozinha dela. Eu necessito que 
todos os professores se doem, se envolvam e tornem os 
estudantes protagonistas das ações ou projetos propos-
tos pela Orientação Educacional.   

Criamos, em nossa escola, o hábito de avaliar tudo que 
desenvolvemos. Essa avaliação é sempre no intuito de 
melhorar o planejamento que não deu certo e melhorar 
também os que deram certo, não é maravilhoso? Entre-
tanto, receber ou dar críticas construtivas exige um pro-
fissionalismo sem tamanho, é um exercício que nossa 
equipe está aprendendo a realizar.  

Em uma dessas avaliações, eu fiquei muito feliz em ver 
o despertar dos profissionais para o protagonismo estu-
dantil. As palavras que emanaram satisfação em desco-
brir potencialidades de “nossos” pupilos, se sobressaí-
ram a todo o cansaço que um projeto pode trazer.  

Vamos lembrar das palavras ditas a mim no começo 
desta carta? Sim, a Orientação Educacional é o coração 
da escola! Ela recebe conflitos e distribui possibilidades,  
bombeia coisas novas e distribui acolhimento por toda a 
escola e também tenta retirar resíduos de um sistema e  
uma sociedade cheios “ainda” de desrespeitos.  

Quero lembrar-lhes que nós trabalhamos temáticas 
como respeito à diversidade, inclusão, respeito às mu-
lheres, democracia, violência, drogas, protagonismo, fa-
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mília, competências socioemocionais, como eu já disse, não é por mero achismo. O que quere-
mos é construir uma sociedade mais crítica, mais saudável e menos violenta e para isso é preciso 
conhecimento, criticidade, participação, evolução,  que emerge na escola e impulsiona a socie-
dade.  

Minha utopia inicial como profissional é não precisar remediar tanto, conseguir desenvolver o 
que é necessário, atualmente, de forma mais coletiva e efetiva e, principalmente, enxergar con-
dições físicas, estruturais e emocionais no âmbito escolar. Não posso deixar de falar sobre a 
onda de dificuldades socioemocionais que toda comunidade escolar exala. A Orientação Educa-
cional, junto com as equipes, não deu, não dá e nem dará conta de um problema estrutural. Salas 
superlotadas, muitos estudantes com transtornos de aprendizagem e emocionais, professores 
ansiosos, depressivos e sobrecarregados, falta de respeito das famílias com os profissionais de 
educação… Este cenário foi agravado pela situação pandêmica, mas não tem raiz nele. Sim, fa-
zemos o nosso papel como equipe de acolher as demandas, mediar, acompanhar e encaminhar 
sempre que necessário. Mas para arrancar as raízes dos problemas é necessário ações que não 
nos competem.  

Apesar de todo esse cenário, nada fácil, para todos, quero enfatizar, outra vez, nossas conquistas, 
nosso espaço, nossa importância e nossa identidade. A Orientação Educacional conquistou, nos 
últimos anos, um espaço de pertencimento muito grande. Minhas atribuições não eram muito 
conhecidas, minha importância também não e muito menos o meu espaço. Hoje eu tenho orgu-
lho de dizer que faço parte de uma equipe comprometida, crítica e que sabe da minha importân-
cia em cada pedacinho que compõe uma escola.   

Com carinho e intencionalidade,  
Erika dos Santos Coutinho 

 

RODA DE CONVERSA: PROCESSO DE 
PARTILHA DE NOSSOS VIVERES 
Eugênia de Medeiros Souza13

13  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

Caros colegas, 

Falaremos do nosso trabalho semanal, Roda de Con-
versa, desenvolvido entre estudantes dos três anos do 
ensino médio. Nossa escola, o Centro de Ensino Médio 
Setor Oeste, atende estudantes da faixa etária entre 15 e 
18 anos, em sua maioria, e está situada na Asa Sul do Pla-
no Piloto de Brasília, cidade tombada pela Unesco, desde 
1987, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Brasília 
é também a sede do Governo Federal. 

Neste período de incertezas e indignações, procura-
mos nos comunicar com os estudantes no grupo social, 
onde as mediações se dão de maneira relacional, possi-
bilitando a reflexão e o autoconhecimento. Este projeto 
nasceu de uma experiência desenvolvida em 2021, por 
meio on-line, no momento da pandemia e da quarente-
na. Participavam, à época, estudantes, pais, professores, 
orientação educacional e serviço especializado de apoio 
à aprendizagem. Foi muito importante, naquele mo-
mento, ter um canal de comunicação direta e ao mesmo 
tempo alternativa com os estudantes. 

A ideia foi retomada em 2022, de maneira presencial, 
nas dependências da escola. Agora, com novos mem-
bros profissionais que chegaram após o remanejamento 
anual e o retorno dos estudantes. Estamos vivenciando 
um contexto atípico e os estudantes relatam cotidiana-
mente o esforço que fazem para retomar o ritmo de es-
tudos no modo presencial. Encaramos crises sanitárias, 
políticas e econômicas, além de muitas perdas, do afas-
tamento e do isolamento social, que causaram uma de-
sestruturação no sistema regular e presencial de ensino. 

Diante disso e a partir das cartas pedagógicas de Paulo 
Freire, percebemos realmente  que, enquanto educa-
mos, nos educamos também e seguimos em busca da 
autotransformação. Esta continuidade de encontro sur-
giu por vislumbrarmos que os estudantes teriam asse-
gurada a oportunidade de se afinarem com os colegas e 
compartir suas aspirações, dúvidas, alegrias e preocupa-
ções do momento. Com as Rodas de Conversa, queremos 
garantir que este tempo de partilha traga qualidade e re-
flita a necessidade do estudante, ao mesmo tempo em 
que desenvolve as habilidades de convívio, de escuta e 
aprendizagem emocional. 

Este agrupamento de estudantes traz, ainda, a oportu-
nidade de mapear as potencialidades e fragilidades que 
orientam nosso planejamento no acompanhamento 
educacional. Roda de conversa é um acolhimento onde 
todos têm voz. O sucesso da proposta está na oportuni-
dade de os estudantes falarem de suas angústias através 

da exposição de ideias, no relato pessoal ou em grupo, 
no debate e na percepção de novas estratégias que são 
descobertas no momento da própria conversa e escuta. 
Contamos com um público assíduo e com estudantes 
que aparecem de vez em quando. Temos um caderno 
que registra a presença e o assunto abordado. A conver-
sa flui e não fazemos o relato escrito do conteúdo para 
resguardar a liberdade das experiências compartilha-
das. Já conversamos sobre filmes, livros, rotina familiar, 
aprendizagem de idiomas para futuros intercâmbios, 
sobre a semana de provas e estudos e por aí vai… Nós, 
facilitadores do encontro, intervimos somente quando a 
fala está fugindo do tema principal. Os 60 minutos pas-
sam muito rápido. E não podemos mudar o combinado, 
tem a entrada em sala de aula do CIL (Centro Interesco-
lar de Línguas) e do turno vespertino. 

A escola está atenta às muitas situações de ansiedade e 
angústia vivenciadas pelos estudantes. Estar em solida-
riedade e acolhimento, oportuniza a expressão oral es-
pontânea da conversa entre os pares. E, ainda, o desen-
volvimento da habilidade no relacionamento em grupo, 
o exercício da capacidade de síntese ao expor seus re-
latos (o tempo do encontro é enxuto), o refinamento da 
habilidade de análise e crítica frente ao tema, dentre ou-
tros ganhos que desenvolvemos no exercício da media-
ção e na premissa da cultura de paz. 

O encontro se dá no espaço externo, conhecido como 
“tendas”, com bancos ao redor da mesa, cobertura de 
lona, ao ar livre, em meio a árvores. Sempre às quartas-
-feiras, aberto a todas as séries, no horário das 12h30 às 
13h30, período de saída do matutino e entrada de turno 
vespertino. O tema da roda surgiu da necessidade de fala 
dos estudantes naquela semana: uma experiência mar-
cante, um filme que impactou, um livro interessante, um 
tema do momento dos estudantes. Apesar de evitarmos 
trazer um tema, ele também pode surgir da nossa obser-
vação de demandas que devem ser faladas e refletidas. A 
premissa é que os estudantes tragam à baila um assunto 
que não está submetido à lógica escolar de ensino.

A cada quinzena a orientação educacional, em parceria 
com a equipe de apoio à aprendizagem, faz uma reflexão 
da atividade em curso, analisando o conteúdo aborda-
do, os temas sensíveis, a fala objetiva e clara, os relatos 
breves de cunho subjetivo, aquilo que permanece como 
uma chama em cada um, o que é subtraído nos gestos, 
nas palavras, no momento interrompido do encontro. 
Nossos estudantes têm a necessidade da precisão de ho-
rários a serem respeitados, pois uns saem da escola para 
o CIL, outros veem do CIL para a escola, e se locomovem 
de ônibus, a pé, de bicicleta ou metrô, o que exige que 
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eles passem o dia fora de casa. Aqui está o retrato dos 
sujeitos e suas realidades, levando em conta as experi-
ências e os ritmos subjetivos. Almoçam enquanto parti-
cipam do encontro. 

Vale lembrar que desenvolvemos outras ações que con-
templam a cultura da paz. Vivenciamos o tema por meio 
do currículo oculto, nas ações cotidianas da comunidade 
escolar, incluídos aqui, os trabalhos das equipes de apoio, 
terceirizados, e personagens imprescindíveis ao bom 
andamento da rotina escolar. Os estudantes da 3ª série, 
por exemplo, são responsáveis pelo Grêmio e promovem 
ações como o Momento Cultural. Desenvolvemos a ava-
liação Pós-Conselho, quando cada turma repensa a re-
levância educacional, avaliando as aulas ministradas no 
bimestre, o comportamento da turma e refletem sobre 
o que é necessário mudar na escola, na sala de aula, no 
próprio comportamento como estudante. Esta atividade 
é feita com a participação direta da orientação educacio-
nal, em parceria pedagógica.

A sociedade está se reestruturando. Estamos aprenden-
do a enfrentar a imprevisibilidade de estar disponível 
para lidar com os sonhos e o cotidiano visível, com os 
modos de interagir com o outro, tudo simultaneamen-
te. Daí, a urgência em estabelecer espaços de encontros 
com fala ativa e dinâmica, para fundar sentidos na vida 
e no mundo. A orientação educacional se organiza, em 
parceria com professores, para desenvolver ações que 
ponham um olho perscrutador nas mudanças para ca-
minhar na identidade plural. Por isso, fizemos semi-
nários com temas de não-violência e cultura de paz; 
trouxemos palestrantes que contaram as dificuldades 
enfrentadas para chegar até a meta profissional sonha-
da; estas e outras atividades possíveis são rotineiras. A 
expansão da escola na modernidade, foi uma impor-
tante contribuição social. Todavia, capturou os jovens do 
convívio familiar com suas vozes, memórias e tradições. 
Inseriu a todos nos modos de pensar e conhecer pelas 
práticas acadêmicas. 

Repensamos, na escola, uma pedagogia que considere a 
oralidade, a narrativa e a imaginação como mediadores 
da conexão com a diversidade e a identidade plural, na 
busca pelos sentidos visíveis e invisíveis, presentes na 
vida. Nosso cotidiano é repleto de situações inusitadas, 
difíceis de serem resolvidas. Buscamos capturar as sub-
jetividades destes jovens com os quais trabalhamos e 
torná-las adaptadas ao mundo adulto, para poder cum-
prir a missão de escolarização. Nossa população estu-
dantil traz, ainda, muitas identidades sexuais de gênero 
e estamos em constante construção de conhecimentos 
e conceitos para dialogar com eles. A orientação educa-
cional participa de formações continuadas sobre os te-
mas, oferecidos pela EAPE. 

Escrever esta carta, em um mundo atravessado pela 
tecnologia da comunicação com as atraentes redes so-
ciais, parece uma arte perdida, um grande desafio. Na 
contemporaneidade, a palavra em sua dimensão poéti-
ca, cedeu lugar para a fala rápida, abreviada, ao estilo do 
mundo moderno. Antigamente as missivas constituíam 
formas polidas para dizer das expectativas, da saudade, 

do cotidiano, dos acontecimentos… Diante de tudo que 
vivemos nos últimos tempos de pandemia, muitos sen-
timentos e emoções nos invadem e nos motivam a es-
crever, mesmo que não seja uma tarefa fácil… Por isso, 
estamos encerrando esta carta, relembrando que os 
documentos oficiais, norteadores da ação pedagógica 
e da orientação educacional, os momentos de reflexão 
coletivos e as parcerias, são de profunda valia para nosso 
trabalho. Estamos aqui, somos este mundo! Com grande 
estima, despedimo-nos. Paz e bem! 

 

ACOLHIMENTO ESCOLAR PÓS 
PANDEMIA   
Eunice Barbosa Ferreira14

14  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

O acolhimento na escola nunca foi tão necessário quanto foi nesse retorno 100% presencial no 
ano de 2022. Tivemos uma demanda de questões emocionais com uma intensidade e frequên-
cia muito maior, advimos de dois anos de isolamento e distanciamento social necessários para 
conter o avanço da pandemia da Covid-19, durante esse primeiro semestre também percebe-
mos que a dificuldade dos estudantes se relacionarem com seus pares e lidarem com situações 
do cotidiano escolar e conflitos que apareciam em suas relações interpessoais estavam toman-
do uma proporção maior por não saberem lidar e resolver as situações sem a intervenção de 
um adulto. Retomamos temas como: inteligência emocional, respeito, amizade, bullying e ou-
tros que estamos trabalhando ao longo do ano. O convívio ficou prejudicado, o reconhecimento 
de espaços e limites precisou ser realinhado e reconhecido como um espaço compartilhado e 
nesse período foi necessário fazer vários momentos de rodas de conversa e organizar rotinas 
para que todos pudessem ser contemplados em suas necessidades. 

“Bullying não é brincadeira”, foi com essa frase que iniciei a conversa com os estudantes sobre 
o tema. Fazer os estudantes refletirem sobre as consequências do bullying na vida das pessoas 
e como saber lidar com uma situação enfrentada que se configure agressão ou/e ameaça, co-
nhecer como ocorre e o que é, ajudar os estudantes a lidarem e a se protegerem dos efeitos no-
civos dessas atitudes indesejadas. Ouvir os estudantes falarem da diferença do que é bullying e 
o que é brincadeira foi um momento de reflexão para eles. Fizemos a leitura do livro: “Ernesto” 
da autora Blandina Franco e José Carlos Lollo, que conta a história de um personagem que pas-
sou por várias situações de bullying e acabou ficando muito triste. No final do livro as crianças 
são convidadas a ajudá-lo a sentir-se melhor e a refletirem o quanto o julgamento faz mal para 
o outro. Trabalhamos também o livro: “Fazer um bem” da  autora Bia Bedran, o qual nos leva a 
pensar o que podemos fazer para deixar o mundo melhor. As crianças tiveram a oportunidade 
de fazer cartinhas e desenhos para expressarem de que forma podemos deixar a vida e o mun-
do melhor. Realizei um acompanhamento mais individualizado de algumas crianças que esta-
vam com baixa autoestima e com dificuldade de se relacionar com seus colegas, trabalhamos 
com o livro: “Eu e meus sentimentos” da autora Vanessa Green Allen, esse livro é um guia para 
as crianças entenderem suas emoções e aprenderem a se expressar.   

Essas atividades contemplaram o tema mais amplo que é: Convivência Escolar e Cultura de Paz. 
Continuaremos com essas ações e valorizando o envolvimento dos estudantes na construção 
da sua autonomia, identidade e cidadania. Juntos somos mais fortes! 
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NOSSOS DESAFIOS
Fernanda Beatriz Oliveira da Mata Brier15

 

15  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Ao chegar na Orientação Educacional em 2019, em uma 
escola na periferia do Distrito Federal, veio até mim, um 
estudante que já era atendido pela Equipe de Apoio à 
Aprendizagem (EEAA), o nome dele era Davi1. Davi era 
um menino que estava repetindo o 1º ano do ensino 
fundamental, a Equipe que o atendia disse que ele fora 
reprovado por falta, mas que era um estudante muito 
inteligente e que possivelmente neste ano estava muito 
agitado e agressivo por desinteresse nas aulas. Os seus 
pais eram separados e a mãe dizia que esses compor-
tamentos de certo eram para chamar a atenção do pai, 
pois em casa ele não agia daquela forma. 

Passou-se o tempo e a agitação do Davi aumentava, 
sua professora o trazia todos os dias para a Orientação 
Educacional com reclamações de que o estudante ha-
via batido em alguém, ou não ficava na sala de aula, não 
obedecia os seus comandos e fazia um colega de “es-
cravo” mandando ele fazer o que ele queria sob pena de 
ser machucado. 

O tempo se passava e a agressividade de Davi aumen-
tava, ligavamos constantemente para a família e chegou 
a um ponto em que a mãe nos disse que a escola ligava 
demais e que assim não podia trabalhar. Enviamos rela-
tórios para o Conselho Tutelar, pois o comportamento do 
Davi estava tão agitado e agressivo que os pais dos outros 
estudantes começaram a reclamar do aluno. 

No final do ano a direção da escola organizou uma reu-
nião  no Conselho Tutelar com a mãe do estudante, os 
profissionais da escola que atendiam Davi, e em conver-
sa franca com a mãe a Diretora da escola falou da falta de 
estrutura e apoio familiar, então o Conselho se prontifi-
cou a ajudar fomentando uma terapia para o estudante. 
Nesses atendimentos médicos que o Davi começou a 
frequentar chegou a escola um laudo de Transtorno De-
safiador de Oposição(TOD), e o estudante começou a ser 
medicado, porém o seu comportamento e desinteresse 
na escola continuava. 

No ano seguinte em 2020,eu chamei a mãe para uma 
conversa presencial no intuito de organizarmos o aten-
dimento do seu filho, firmarmos parceria, e assim a mãe 
informou que o tio de Davi se divertia com ele dando ati-
vidades de matemática e ele se concentrava na tarefa, 
diante desta informação peguei algumas atividades do 
segundo, terceiro e quartos anos para o Davi realizar nas 
ida a minha sala, já que ele não parava em sala, o qual 
respondeu todas as questões de forma rápida e asserti-
va, dava para ver nele a satisfação de fazer as atividades 
mais complexas. 

Peguei os resultados levei para a direção, conversamos 
com a sala de Altas Habilidades e assim ele começou a 
ser atendido por esta equipe, e aí a Pandemia chegou, 

mas Davi se sentiu interessado no formato das aulas re-
motas, foram mais atrativas para o estudante, no qual se-
gundo sua professora ele assistia todas as aulas on line, 
ficava quieto com a tela aberta e se mostrou totalmente 
interessado por tudo, no retorno às aulas híbridas o es-
tudante foi submetido a uma avaliação para progressão 
de série no qual ele teve êxito. Em 2022 já no quinto ano, 
o estudante veio a minha sala conversar sobre os estu-
dantes que estavam perseguindo ele na escola, querendo 
bater nele, (é realmente um desafio que ele precisa en-
frentar, pois gerou nos outros estudantes que o conhecia, 
medo e necessidade de “disputa” afinal ele batia em to-
dos que via pela frente) conversamos, fizemos uma par-
ceria, conversamos sobre ações que podem facilitar as 
amizades e dissolver as inimizades e assim, sempre que 
ele sentia que precisava de ajuda ele ia conversar e estava 
se esforçando a estar com os colegas de turma de forma 
a ser companheiro e não mais um oponente de luta.  

Sei que o caminho dele ainda é de muitas transforma-
ções, mas é muito bom ver a confiança que ele trouxe 
para o retorno das aulas presenciais, a vontade de mu-
dança e a confiança que ele adquiriu na sala da Orien-
tação Educacional, a nós e a escola vemos que todo o 
trabalho que tivemos como equipe, foram muito impor-
tantes para o desenvolvimento daquele estudante que 
no início era um grande desafio para toda a escola. 

DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA: 
DESAFIOS DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Flávia Evangelista de Souza Soares16

16  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

O objetivo dessa carta pedagógica é iniciar um proces-
so reflexivo resultado de muitas inquietações presentes 
na minha práxis como Orientadora Educacional (OE), as 
quais se relacionam com a temática da desigualdade de 
gênero e da diversidade sexual na escola. Inquietações 
essas que surgiram a partir de uma situação específica 
vivenciada no Centro de Educação Infantil 01 da Estru-
tural, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do 
Guará, no qual estou lotada.

Como parte das atribuições do OE, de interlocução e ar-
ticulação junto a todos os segmentos que compõem a 
escola para intervir/mediar junto às situações de confli-
tos, fui procurada por uma professora do 2º período com 
o relato do seu aluno de 05 anos que lhe fez algumas 
perguntas, dentre elas, se ele seria gay quando crescesse 
e se sua mãe era má. A docente ficou surpresa e se viu 
perdida diante dos questionamentos. Após o acolhimen-
to ao aluno, dizendo que ele não seria gay quando cres-
cesse e que sua mãe era uma boa pessoa, ela detalhou, 
em uma conversa privada, que a criança vinha de uma 
família homoafetiva (duas mães) e que essas dúvidas 
surgiram porque uma outra pessoa (adulta) disse que ele 
seria gay como a mãe e que ela era má. Fica evidente aqui 
que essa criança sofreu uma violência e que sua família 
foi vítima de lesbofobia.

Após a surpresa de escutar o relato partindo de uma 
criança, iniciaram-se as minhas inquietações e o meu 
processo reflexivo: Como nós, orientadores, nos vemos 
diante dessas questões? Como as escolas têm lidado 
com isso? Estamos preparados para acolher nossos es-
tudantes LGBTQIA+ (sigla que designa lésbicas, gays, bis-
sexuais, transexuais, travestis e transgêneros, pessoas 
queer, intersexo, assexuais. O “+” indica todas as outras 
possibilidades de afeto, como o “P” de pansexualidade, 
que é a atração por pessoas independentemente do gê-
nero ou da sua orientação sexual) ou as famílias homo-
afetivas? Quais são as nossas fragilidades e receios? Em 
face de tantos questionamentos, ficou evidente que não 
sou munida do conhecimento necessário para atuar na 
minha práxis como OE de forma competente diante da 
temática de gênero e sexualidade.

Diante do exposto, iniciei meu processo de pesquisa pelo 
assunto por meio de uma formação na Subsecretaria de 
Formação Continuada dos Profissionais da Educação, 
EAPE, no curso “Reconhecendo a diversidade de gênero 
na escola”, ministrado pelo professor Leonardo Cunha 
Mesquita Café, Mestre em Linguística pela Universidade 
de Brasília. Afirmo que esse curso está sendo um divisor 
de águas na minha vida profissional e pessoal porque 
percebi, no decorrer das aulas, que me reconheci precon-

ceituosa e que reproduzo na minha prática escolar uma 
visão do patriarcalismo, com crenças e valores pessoais 
que não deveriam ser tratadas na escola. Cabe lembrar 
que pensar na diversidade presente nas nossas escolas 
exige que as diferentes peculiaridades dos diferentes 
grupos sociais sejam observadas e respeitadas para que 
o acesso, a permanência e o pleno desenvolvimento des-
sas pessoas também seja garantido integralmente.

Dessa forma, a situação descrita contribuiu para uma 
Cultura de Paz quando eu, como orientadora educacio-
nal exercendo uma função pública, entendo que educar 
para a diversidade é uma questão de justiça e de respeito. 
E a escola, como um ambiente acolhedor e democrático, 
deve respeitar e valorizar a diversidade, as especificida-
des e as necessidades dos/as estudantes LGBTQIA+ e/ou 
das famílias homoafetivas, no sentido de protegê-los/
as de todas as formas de violência e negligência. Além 
disso, devemos entender que esses sujeitos têm voz e 
que precisamos oportunizar suas falas e ajudar tais es-
tudantes a fortalecer suas identidades. Encontro-me na 
metade do curso e concluo que estou me reconstruindo 
a cada encontro. Vale acrescentar que todo esse meu ca-
minho de reflexão crítica foi um brilho no olhar para ini-
ciação científica com a temática dos desafios da orien-
tação educacional diante da desigualdade de gênero e 
diversidade sexual nas escolas. 
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PROJETO VALORES PARA VIDA PARA UMA 
CONVIVÊNCIA DE PAZ 
Francinete Moura Freitas17 

17  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

O Projeto Valores pra Vida visa trabalhar com os estu-
dantes sobre diversos temas que envolvem os valores 
universais tais como o amor, amizade, respeito, tolerân-
cia, paz, generosidade, entre outros, com o intuito que 
o estudante possa refletir sobre suas ações a partir de 
uma história, música e/ou vídeo selecionado. Desenvol-
vido pela Orientação Educacional em todas as turmas de 
forma mensal, com encontros de aproximadamente 40 
minutos a uma hora em cada turma. 

Com o contexto da pandemia – em 2020 fomos assola-
dos e surpreendidos por uma doença que atingiu o mun-
do inteiro a COVID 19 - as nossas relações tiveram que se 
desenvolver de uma forma diferente do que estávamos 
acostumados a lidar; ficamos por muito tempo em iso-
lamento social com as pessoas ao nosso redor. E o retor-
no novamente à convivência se deu de forma lenta, com 
muitos receios e medos devido ao contágio da doença; 
tivemos que reaprender (tanto adultos quanto crianças) 
a nos relacionar uns com os outros e promover nova-
mente o respeito, a tolerância e a empatia, conceitos tão 
necessários para a convivência em nossas relações hu-
manas - principalmente nas rodas de conversa em que 
os estudantes tinham a oportunidade de se expressar, 
desenvolver a empatia diante da situação que estavam 
vivendo consigo e com os outros. 

O Projeto Valores para Vida faz parte da proposta peda-
gógica da escola e trouxe conhecimento enriquecedor 
para os estudantes e a comunidade escolar, pois fez com 
que a forma de desenvolver as atividades – sempre de 
forma lúdica através das histórias, vídeos, músicas com 
registros escritos e/ou trabalhos manuais - sobre os va-
lores com as crianças também promovesse uma escuta 
ativa nas rodas de conversa; compreender que os confli-
tos existem e que podemos conviver de forma pacífica, 
utilizando a melhor forma de resolvê-los, colocando em 
prática os conceitos trabalhados no projeto. 

Ao final das atividades observou-se uma mudança con-
siderável nas atitudes dos estudantes ao lidar com as te-
máticas propostas envolvendo os valores universais, na 
forma de se expressar e tratar os colegas. E mais ainda, 
no interesse por parte dos estudantes em participar dos 
encontros e no sentir falta da atividade quando o crono-
grama precisava ser refeito devido às diversas deman-
das da OE.  

Aprimorar a qualidade dos relacionamentos, nesse 
caso no ambiente escolar, permitiu conhecer suas po-
tencialidades e fragilidades, promovendo uma boa con-
vivência com atitudes positivas de respeito (consigo e 
com os outros), mesmo com todos os desafios que este 

exercício requer de cada um de nós, principalmente o 
de não desistir. 

Em minha prática, ao longo destes anos desenvolvendo 
este projeto nas turmas, indubitavelmente, observei que 
o trabalho com valores universais perfaz um instrumen-
to indispensável para desenvolvermos com os nossos es-
tudantes a cultura de paz, contribuindo assim para uma 
boa convivência, não somente na escola, mas em qual-
quer ambiente/espaço que estes estejam. Conviver uns 
com os outros nunca foi tarefa fácil para nós seres huma-
nos, por isso persistimos, acertando e errando, abrindo 
espaços e oportunidades de diálogo uns com os outros, 
considerando as diferenças individuais de cada um.

  

UM CASO DE SUPERAÇÃO MEDIADO PELA 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Francisca das Chagas Teles do Nascimento (Francis)18 

18  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

Eu, Francisca Teles, artisticamente Francis (sou artista 
da vida), ingressei na Secretaria de Educação do Distrito 
Federal para exercer o cargo de Orientadora Educacional 
em 17 de setembro de 2008, depois de muitas lutas e as 
lutas continuam. Confesso que essa data é muito impor-
tante para mim, realizei o sonho de trabalhar na área de 
Educação e ser Servidora Pública. 

Durante esses 14 anos sendo Servidora Pública e exer-
cendo a função de Pedagoga – Orientadora Educacional, 
coleciono ao longo desse tempo muitas histórias, muitas 
superações e em alguns momentos chorei e me alegrei 
muito, o que ainda acontece todos os dias no meu traba-
lho atualmente. Como Orientadora Educacional, assim 
como em uma peça teatral, faço parte dos bastidores, ou 
seja, faço intervenções articulando redes de apoio para 
modificar situações que estão interferindo negativamen-
te no desenvolvimento integral do estudante. O que viso? 
Sucesso do estudante considerando toda sua história, 

Vou relatar um caso que muito mexeu comigo. No ano de 
2016 trabalhava em um Centro de Ensino Fundamental 
em Samambaia e juntamente com toda equipe escolar 
estávamos vivenciando muitas histórias dos estudantes 
que culminaram em autolesão e ideação suicida, tive-
mos inclusive, que recorrer ajuda coletiva da Rede Social 
Local de Samambaia. 

Nesse período uma garota que estava cursando o 8º ano, 
que tinha como característica ser calada, introspectiva, 
embora tivesse bom rendimento escolar, me chamava 
atenção e eu gostaria de ajudá-la a ter amigos, conversar, 
sorrir, observei seu comportamento durante algumas 
intervenções que fiz em sua turma. 

Sempre coloco-me à disposição para conversar com 
todos estudantes e tento firmar parceria com eles para 
combater bullying e/ou quaisquer tipo de violências e 
ajudar colegas que não conseguem pedir ajuda.  Em um 
determinado dia, a garota Valentina (nome fictício), en-
corajada por uma amiga, veio relatar que estava sofrendo 
bullying em sala de aula (apelidos e que alguns garotos 
jogavam coisas nelas). Acolhi, fiz intervenção com o gru-
po de garotos, fiz uma roda de conversa com elas e eles 
e realizei uma intervenção geral na turma, assim, houve 
melhoras consideradas com as garotas e na turma. 

Valentina e sua amiga, criaram um vínculo comigo e eu 
sentia que elas tinham outros assuntos a tratar, mas per-
cebi o quanto Valentina demonstrava medo. Reforcei que 
estava ali para ajudá-las e que qualquer que fosse o as-
sunto, eu iria ouvi-las e juntas buscaríamos as melhores 
soluções, porque tem situações que eu não poderia man-

ter segredo. E assim, os dias foram passando e elas sem-
pre que podiam iam para a sala em que eu trabalhava, 
compartilhavam diversos assuntos do cotidiano. Até que 
certo dia elas disseram que queriam compartilhar uma 
situação muito ruim que aconteceu com elas, eu agradeci 
a confiança e me coloquei à disposição para escutar. Elas 
relataram abuso sexual infantil que ocorreram com elas, 
disseram que tinha sido pelos namorados das mães. Ouvi 
o que elas se sentiram à vontade para falar, depois reto-
mei com elas a minha obrigação de compartilhar sobre 
o assunto com as mães e buscar ajuda para elas, como 
atendimento com psicólogo.  Fiz minha exposição de cui-
dados e elas concordaram. A amiga da Valentina, trouxe 
a história de que sofreu tentativa e que a mãe percebeu e 
logo interveio, mesmo assim a mãe foi informada sobre o 
ocorrido e foram tomadas as devidas providências. 

Quanto à Valentina, ela trazia um relato atual, que esta-
va sendo perseguida pelo ex-namorado da mãe e que a 
mãe não sabia. Juntas pensamos sobre o que fazer, da 
importância de sua mãe ser informada e juntas busca-
rem fazer a ocorrência policial, ela concordou em falar 
para a mãe que foi convocada a comparecer na escola e 
juntas realizamos a conversa. A mãe de Valentina ficou 
atordoada, mas saiu da escola para fazer ocorrência po-
licial. A condição da ajuda para Valentina teve a condi-
cionalidade de não comentar com ninguém da escola e 
assim fiz, embora não sendo o correto, mas foi necessá-
rio. Valentina era uma adolescente muito diferenciada, 
apresentava timidez, ansiedade e desconfiança. 

A mãe fez a ocorrência, informou-me sobre o trâmite, eu 
passei a acompanhá-la de perto na escola (na verdade só 
intensifiquei meu olhar sobre ela). Pedi ajuda para a pro-
fessora conselheira da turma e também para coordena-
ção. Orientei a mãe a buscar ajuda com psicólogo e com 
outros profissionais para tratar dos comportamentos da 
Valentina sugestivo de ansiedade. Falei com Valentina 
que confiasse em mim e também em outros profissio-
nais da escola, pois estávamos ali também para ajudá-la 
no que fosse possível. Sempre mantendo informações 
com a mãe, orientando e cobrando intervenção sobre a 
saúde mental da Valentina.  

No dia 25 de novembro de 2016, após a Coletiva dos 
Orientadores Educacionais, senti uma vontade enorme 
de comparecer na escola, queria ver a culminância de 
um projeto. Chegando na escola, a primeira pessoa que 
vi de longe foi Valentina e percebi que ela estava mais 
diferente, com olhar distante, sugestivo de intensa tris-
teza, chamei-a e perguntei como poderia ajudá-la, ela 
não respondeu nada e seu olhar em mim foi profundo e 
fulminante e ela disse que não tinha sentido viver mais. 
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Disse para Valentina, que iria entrar em contato com sua mãe para ela levá-la em um médico 
com urgência, pois ela precisava de ajuda.  Ela só me olhava, parecia transtornada (robotizada). 
Liguei para a mãe, que não atendeu no momento. Na minha profunda preocupação coloquei Va-
lentina no carro e sair com a intenção de buscar ajuda em uma emergência, sai rumo ao Hospital 
de Taguatinga, no caminho consegui falar com a mãe dela e informei que sua filha não estava 
bem e que precisava urgente de ajuda, ela se prontificou em ir ao meu encontro (estava no traba-
lho no Plano Piloto e viria de transporte coletivo). 

Verificando que a estudante precisava de intervenção para o surto que apresentava, busquei aju-
da com uma amiga que tem uma filha médica, relatei a situação, falei da minha percepção sobre 
a gravidade do sofrimento da Valentina e ela pediu que a filha a atendesse. Me direcionei para 
a Clínica, no primeiro momento a médica a atendeu com meu acompanhamento. Percebi que 
Valentina sentiu-se acolhida pela profissional. Falou para a médica que a vida não tinha sentido e 
que nesse dia, à noite, iria exterminar sua vida, falou do seu plano (estava tudo articulado e orga-
nizado). A médica diante do quadro da paciente e de sua verbalização, suspendeu atendimento, 
que foi retomado com a presença da mãe, que demorou a chegar porque vinha de ônibus do 
Plano Piloto.

A consulta foi retomada no início da tarde com a presença de sua mãe, Valentina foi medicada, 
a família orientada a permanecer de vigília intensiva e ela ficou sendo acompanhada por essa 
profissional por muito tempo. Eu continuei acompanhando o processo escolar, ela ficou afastada 
da escola, as atividades foram realizadas em domicílio e como já era final de segundo semestre, 
não teve tantas complicações pedagógicas.  

Ela retomou os estudos em 2017 em outra escola, pedi atenção para as orientadoras de lá e sai 
de sua vida pedagógica, passei a acompanhá-la à distância. No ensino médio a aluna foi acom-
panhada na Orientação Educacional, ajudei a colega no que foi possível, mantendo-me nos bas-
tidores. De vez enquanto mantinha informação diretamente com a mãe dela e também com a 
médica que a acompanhava (queria saber se ela estava bem e fazendo o tratamento). 

Valentina, fez parte da triste estatística de abuso sexual infantil, infelizmente desde a tenra idade 
e que só foi gritado nesse ano de 2016, com outra configuração, perseguição de um ex-namorado 
da mãe. Mas, a verdade era que o personagem que a molestou foi seu pai, desde pequenina. 

Esse ano, setembro de 2022, reencontrei Valentina, para minha surpresa e felicidade, ela está 
bem. Está se formando na área de saúde, expressou gratidão pela minha ajuda, disse-me que 
buscou ajuda e decidiu refazer sua história. Falou que ainda tem o caderno que lhe presenteei 
para anotar seus sentimentos, seus desabafos. Eu agradeci pela confiança que ela teve em mim e 
que ela fará parte da liga de pessoas que têm histórias de superação e que ajudará outras pessoas 
a superar seus percursos desafiadores.

 

DIA D: O MASSACRE 
Giliana Ribeiro Miguel19

Leilane Andréa da Silva Araujo20

19  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.
20  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2018.

Vivemos dois anos de pandemia e isolamento social, 
devido à COVID-19. Interrompemos o contato físico. 
Passamos a ter medo de abraçar ou de nos aproximar. 
As salas de aula, que, antes, fomentavam trocas de ex-
periências, tornaram-se virtuais e, por vezes, monóto-
nas. Suspendeu-se a troca de olhares, o calor humano; 
brotou a solidão. 

Quando, em nosso país, conseguiu-se diminuir a multi-
plicação, a letalidade do vírus, pudemos retornar às ati-
vidades presencialmente, mesmo que com muito receio, 
com inúmeras preocupações. Apesar das saudades, a 
escola, que era um lugar de convívio e afeto, tornou-se 
um lugar frio, pois tínhamos de manter o distanciamen-
to social. Com o passar dos dias, observamos que os es-
tudantes desaprenderam a conviver: não havia empatia, 
tolerância, compreensão, paciência, respeito. Começa-
ram a ocorrer, em decorrência disso, diversos conflitos.  

Como orientadoras educacionais do Centro de Ensino 
Fundamental 02 de Planaltina, precisávamos, então, 
traçar estratégias que corroborassem com a Cultura de 
Paz. Dessarte, elaboramos o projeto “Bullying: tô fora!”. 
Propusemos ações que levassem os estudantes a refle-
tir, acima de tudo, sobre respeito mútuo: desenvolvemos 
rodas de conversa, palestras, oficinas, contação de histó-
rias e outras atividades de sensibilização.  

No decorrer desse processo, fomos informadas de que 
discentes estavam planejando um massacre, o qual 
ocorreria no dia 29 de abril. Encontraram-se, em redes 
sociais, fotos de armas e avisos sobre tal ação. Os jornais 
da cidade começaram a noticiar acerca disso. Criou-se, 
assim, um clima de tensão, de alerta. A polícia foi aciona-
da, mas não encontrou a materialização do que pudesse 
oferecer real perigo à comunidade escolar.  

Mesmo em se descartando qualquer ameaça, muitos 
responsáveis sinalizaram que não mandariam os estu-
dantes à escola em um dia de possível morticínio. Surgiu, 
portanto, uma necessidade de ressignificação das ações 
que já ocorriam, uma reformulação do projeto inicial, 
ampliando-o. Nasceu, então, o projeto “Convivência e 
Cultura de Paz” e a proposta de conversão do dia 29 de 
abril em “Dia D pela paz na escola”. 

Buscamos o auxílio da equipe gestora e do grupo docen-
te para que, juntos, intensificássemos o trabalho sobre 
a Cultura de Paz. Para isso, a recomendação de uma se-
mana com atividades sobre esse tema foi aplicada. Em 
cada dia, desenvolveu-se uma tarefa: toda a comunidade 
escolar se mobilizou. Na segunda-feira, os estudantes 
do 1º ao 9º ano produziram cartazes contra o bullying. 
Na terça-feira, no período noturno, as famílias foram 

convidadas a uma roda de conversa, mediada por nós, 
orientadoras educacionais. Na quarta-feira, os profes-
sores participaram de uma oficina sobre comunicação 
não violenta. Na quinta-feira, foi a vez dos estudantes 
participarem de oficinas de autoconhecimento, corpo-
ralidade, educação emocional, autoestima e valorização 
da vida. Na sexta-feira, aconteceu o tão esperado “Dia 
D: pela paz na escola”. Estudantes e professores apre-
sentaram música, dança e teatro em um evento de paz, 
harmonia, abraços e reconciliação. Foi emocionante a 
todos. Não fomos capazes, claro, de conter as lágrimas. 
Estávamos assistindo ao resultado de um mês de mui-
to trabalho, muita tensão, muito cansaço – colheram-se 
bons frutos, enfim. 

Com o passar dos meses, realizamos ações complemen-
tares, como o trabalho de empoderamento feminino no 
Agosto Lilás, valorização da vida no Setembro Amarelo e 
autocuidado no Outubro Rosa. Com isso, hoje, contem-
pla-se o quanto o Centro de Ensino Fundamental 02 de 
Planaltina voltou a ser um ambiente em que as relações 
de aprendizagem e convivência positiva suplantaram 
conflitos antes existentes. 
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SEMEANDO A PAZ 
Idaciana Ferreira de Sá (ANNE)21

21  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2009.

Cheguei à Orientação Educacional em janeiro de 2009 
e trabalhei no Caic em São Sebastião, uma das maio-
res escolas da região. Não foi fácil. Deixo meus sinceros 
agradecimentos à diretora (Heloisa Morais) pela parce-
ria, na qual mesmo sem muita experiência na profissão, 
realizei muitas coisas, parceria essa fundamental para 
o trabalho da Orientação Educacional. Como a escola 
era muito grande, (digo, é muito grande, isso até hoje) 
sentia dificuldade em atender a todos os estudantes, 
então comecei a me voltar para projetos onde todos pu-
dessem de alguma forma ser envolvidos e conhecer a 
Orientação Educacional. 

Já trabalhei em quatro escolas com essa na qual trabalho 
atualmente em todas que passei consegui de certa for-
ma deixar um projeto implantado, sendo no Caic Unesco 
e na Escola Classe  Vila do Boa o ‘Recreio Orientado’, na 
Escola Classe Dom Bosco com o ‘Projeto de Leitura - livro 
vai livro vem, eu leio e você também’ e na minha escola 
atual o ‘Projeto Semeando Paz’, o qual quero descrever 
como acontece e o que mudou na escola desde então. 

Cheguei na Escola Classe São Bartolomeu em janeiro de 
2020, pois tinha realizado o remanejamento de 2019 e, 
como todos sabem, em março as atividades foram sus-
pensas devido à pandemia. Na volta presencial em agos-
to de 2021, foram observados comportamentos diferen-
tes de nossas crianças e mais uma vez era difícil realizar 
um trabalho de formiguinha um a um. Foi quando escre-
vi o Projeto ‘Semeando a Paz’ que foi sendo construído e 
reconstruído diariamente. 

No início de 2022, esse projeto veio com nova estrutura 
e trouxe símbolos e músicas que hoje são cantadas nas 
entradas dos turnos. O Projeto esse ano iniciou-se com 
a Pombinha da Paz, onde ela saudava para que o ano de 
2022 fosse de paz. Depois veio o Tsuru - mil tsurus pela 
paz -  que dá origem ao projeto. Em seguida, o Coelho da 
gentileza, pois gentileza gera gentileza; o Coração, pois 
só se vê bem com os olhos do coração; o Beija –flor do 
respeito, pois respeito é bom e todo mundo gosta; a Bor-
boleta paciência, porque ter paciência é preciso; o Giras-
sol, porque a vida é um presente; o Camaleão, aceitar o 
outro como ele é; e a Planta esperança, porque a espe-
rança não morre jamais. Além das músicas: Corrente do 
Bem, do Luís Miguel; Mudei, da Kell Smith; A Paz do Rou-
pa Nova; De Toda Cor, do Renato Luciano. São músicas 
que fortalecem nosso projeto pois tornam leve os dias 
pesados. 

O Projeto trouxe diversas situações de positividade, pois 
sempre que eles se envolvem em conflito, sempre tem 
um para lembrar que somos da paz. Atualmente, eles me 
chamam de “Tia da Paz”, poderia contar diversos relatos 
aqui sobre o que o projeto tem modificado a realidade 
de nossa escola, mas relato um específico em que o es-

tudante, vou chamá-lo de (G), me solicitou que fizesse 
uma Borboleta chamada de paciência. Ele me falou: “a 
senhora pode me fazer uma paciência?”. Na hora, não 
dei importância, não me passou pela cabeça que fosse 
problema em sua casa, sentei e montei a “paciência”. 
Passados alguns dias, ele volta e me faz um novo pedido: 
“Tia, a senhora pode me fazer outra paciência?”. Então, 
perguntei: “O que foi? Por acaso você perdeu seu símbo-
lo?”. Ele, tristonho, me disse: “Não, Tia, essa paciência eu 
quero dar para meu pai, que anda nervoso, brigando em 
casa com a minha mãe. Para minha mãe, eu já dei e já 
falei do Projeto Semeando a Paz, agora vou contar para 
o meu pai, para ele parar de brigar”. Imaginem? Fiquei 
sem palavras! 

Na reunião de pais do dia 20/10/22, uma quinta-feira, 
qual não foi a minha alegria quando o pai do estudante 
(G) me procurou para agradecer. Me relatou que o estu-
dante (G) gostava demais da Orientadora e que houve 
mudanças devido aos apelos do filho em casa. Ainda que 
fosse só por ele, eu já estaria imensamente feliz. 

Nesse Projeto, as culminâncias, sempre no pátio da es-
cola, com músicas e entrega de símbolos, sejam eles 
pequenos ou grandes, momentos em que os estudantes 
podem falar  o que o projeto está sendo em sua vida o 
que ele aprendeu, como está sendo na escola, em casa e 
na rua, são relatos fantásticos! E ainda tivemos a sorte de 
descobrir diversos talentos, como o nosso funcionário 
da limpeza (IS), que canta. Nesse encerramento de julho 
descobrimos mais um talento, temos uma merendeira 
(LS) que também canta, fazem um super show, coisas 
divinas, nem é possível explicar! No mais, só agradecer 
a DEUS e a todos.
 

UM SONHO ESPERADO
Itamara Araújo Freitas Silveira22

22  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Em 2019 fui nomeada e tomei posse no Concurso de Pedagogo Orientador Educacional, tão 
aguardado nos últimos quatro anos. Sendo assim iniciou-se minha trajetória na Orientação Edu-
cacional numa Unidade de Ensino de Anos Iniciais, uma escola de porte médio, mas com grandes 
desafios. Pois, é uma Unidade de Ensino bastante vulnerável com grandes ocorrências de violên-
cia doméstica, prostituição e abuso sexual. Fica situada em área de risco onde é cercada por dois 
morros, cujos são: o Morro do Sabão e o Morro do Macaco. Ambos apresentam áreas de tráfico de 
entorpecentes, além da circunvizinhança demonstrar casos de uso de drogas e afins. 

A comunidade é bastante carente, o que promoveu entre eu, minha colega da orientação edu-
cacional e juntamente com a equipe do EEAA um grande projeto chamado Aconchego para 
um resgate de aproximação, confiança, valores e bem-estar entre comunidade-pais-estudan-
tes-professores-escola. Com o passar do tempo fui surpreendida com o grande carinho, com-
panheirismo, paciência e competência de minha colega de trabalho; ajudando-me no dia a dia 
com os estudantes e pais. Porém, nos anos de 2020/2021 tivemos a pandemia do coronavírus que 
tornou a nossa atuação bastante difícil. Fiquei temerosa pela vida de nossas crianças, que de tão 
sofridas ainda ter que lidar com o medo, pânico, fome e grandes perdas de seus entes queridos. 
Afetando diretamente sua vida, seu emocional e sua aprendizagem. E durante essa tragédia en-
contrei diversos casos de abandono, vulnerabilidade e outros, mas ainda assim, obtivemos forças 
e esperança em ajudar nossos estudantes e suas famílias com cestas básicas e fazendo também 
busca ativa e escuta ativa destas crianças.  

Aos poucos as coisas foram se acalmando e eu e minha colega fomos nos aproximando cada vez 
mais das crianças e suas famílias, dando suporte, acolhimento e apoio. Durante esses momentos 
fui agraciada pelo carinho dessas crianças, querendo a atenção e minha presença por perto. Foi 
um dos momentos mais comoventes que tive com meus queridos estudantes. E aos poucos fui 
envolvendo-os nas conversas, ao projeto Aconchego e na socialização comigo e com os outros. 
Encontrei muitas dificuldades e desafios, mas está sendo uma das experiências mais gratificante 
e enriquecedora em minha vida profissional, resgatando a alegria e confiança dessa comunidade 
escolar e suas crianças. FREQUÊNCIA ESCOLAR E REFLEXOS NA PROTEÇÃO DA VIDA.
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FREQUÊNCIA ESCOLAR E REFLEXOS NA 
PROTEÇÃO DA VIDA.
Ivanilde Maria Pereira da Silva23

23  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.
24  Vanitas é um nome fictício para proteger a identidade do aluno e da família

Escrevo esta carta pedagógica para contar sobre a im-
portância do monitoramento da Frequência Escolar. O 
objetivo primordial é sensibilizar as crianças e os ado-
lescentes a comparecerem à escola assiduamente; este 
texto contempla todos os atores da comunidade escolar 
e também as instituições que trabalham na garantia dos 
direitos das crianças e dos adolescentes.

Recordo-me do meu tempo de criança estudante, meus 
pais não me deixavam faltar às aulas sem um motivo. Te-
nho em minhas memórias a história da educação do meu 
pai Vicente, homem nordestino que quando criança, era 
obrigado a deixar de ir à escola para ajudar a família na 
roça, colher o que foi plantado; minha mãe, Valda conse-
guiu concluir o ensino primário, e logo passou a exercer 
o cargo de professora nas escolas Paroquial da região.

Minha vocação para a Educação teve início quando eu era 
ainda bebê, pois minha mãe conta que me levava para 
as aulas com ela, enquanto ela ensinava às crianças eu 
ficava em cima da mesa da professora deitada em uma 
banheira. Recordo-me ainda das minhas brincadeiras de 
criança, entre elas estava sempre a brincadeira de faz de 
conta, onde eu era a professora das minhas bonecas, o 
meu giz era um pedaço de carvão e o quadro- negro era 
uma parede de madeira.

Estudei bastante e realizei meu sonho, ser professora. 
Hoje, sou Pedagoga- Orientadora Educacional da Secre-
taria de Educação do Distrito Federal, não foi tão fácil ser 
efetivada, prestei o primeiro concurso para orientadora 
educacional no último semestre do curso de pedagogia, 
no ano de 1997, fui aprovada com uma boa classificação, 
logo fui convocada, mas não pude assumir o cargo, pois 
não havia colado grau e estava sem o diploma. Foi um 
momento triste. No ano de 1999, prestei concurso para 
o cargo de Orientador Educacional do município de Val-
paraíso de Goiás, para minha surpresa fiquei classificada 
em primeiro lugar e em janeiro do ano 2000, tomei pos-
se, foi momento de agradecer por mais uma conquista. 
Em 2004, participei novamente do concurso público 
para orientador educacional, novamente fui aprovada, 
no entanto a convocação somente ocorreu após quatro 
anos e com muita luta e reuniões com pessoal do sindi-
cato e na época com servidores do governo, e assim em 
abril de 2008 fui empossada no cargo e na profissão que 
escolhi exercer.

Ao longo dos meus vinte e três anos atuando na orienta-
ção educacional, acompanhei diversos casos de estudan-
tes que passavam por sofrimento físico e mental, aprendi 
muito com cada demanda que chegava à sala da orien-
tação, são diversos casos, entre eles abusos sexuais com 

ritos de crueldade, maus tratos e negligência familiar. No 
entanto, um caso me marcou profundamente, pois no 
ano de 2012, após três anos atuando na mesma escola 
percebi que muitos dos alunos atendidos e acompanha-
dos na orientação educacional apresentavam queixa de 
excesso de faltas, evasão escolar e abandono. E a única 
intervenção, no momento, a ser realizada era a notifica-
ção das famílias ao Conselho Tutelar.

Foi assim que surgiu a ideia de elaborar um projeto com o 
objetivo de sensibilizar e informar estudantes e respon-
sáveis quanto à importância das crianças e adolescentes 
frequentarem a escola de maneira assídua e participati-
va. E nesta perspectiva elaborei o Projeto Presença- Estar 
na Escola é Possível, com propostas de ações metodoló-
gicas envolvendo os professores, a secretaria, a equipe 
gestora e a orientação educacional. O primeiro passo 
foi explicar o projeto à comunidade interna da escola. E 
desta maneira demos início ao projeto, monitorando os 
estudantes que apresentavam excesso de faltas, ou com 
risco de reprovação por faltas.

Definindo frequência escolar logo relacionamos com o 
fato dos estudantes irem à escola todos os dias, porém 
não é somente estar dentro da escola, eu defino frequ-
ência escolar como sendo a quantidade de dias em que 
os alunos estão na sala de aula participando das ativida-
des pedagógicas dentro do espaço escolar ou em ativida-
des extraclasse contadas como dia letivo.

De acordo com Regimento da Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal (2019, p. 102) no artigo 280 diz que: “O 
controle da frequência dos estudantes, conforme o dispos-
to na legislação vigente, observará a frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas 
estabelecido para o ano ou semestre letivo”.

A Portaria nº 33 de 12/02/2020, define no artigo 3º que 
o abandono acontece quando o estudante ultrapassa os 
25% (vinte e cinco por cento) do número de faltas con-
secutivas e não retornar à unidade escolar até o final do 
ano/semestre letivo; já a evasão, ocorre quando o estu-
dante é matriculado no início de ano letivo e não faz nova 
matrícula no ano seguinte, independentemente da situ-
ação de conclusão do ano de matrícula, podendo ter sido 
aprovado, reprovado ou abandonado”.

O caso que me marcou profundamente foi o de um es-
tudante Vanitas24 do 3º ano do Ensino Fundamental, que 
semanalmente faltava às aulas. E assim, o aluno e a fa-
mília passaram a ser monitorados conforme as estraté-
gias pedagógicas constantes no Projeto Presença. Entre 
as estratégias, a família foi convocada a comparecer à 

escola, tendo assinado o termo de responsabilidade e se 
comprometendo a acompanhar a vida escolar do filho, 
a mãe relatava nos atendimentos individuais na orien-
tação educacional que todos os dias antes de sair para o 
trabalho deixava o filho arrumado para ir à escola.

Mesmo com as intervenções pedagógicas individuais e 
em grupo com o estudante Vanitas, este continuou fal-
tando, e a escola precisou encaminhar notificação de 
caso ao Conselho Tutelar, órgão que defende e garante 
os direitos das crianças e adolescentes. Porém em uma 
manhã ensolarada estávamos todos na escola e recebe-
mos uma notícia muito triste que abalou todos os fun-
cionários da escola e estudantes, foi uma comoção geral.

Vanitas mais uma vez não foi para a escola participar das 
aulas, e a partir desse dia nunca mais teve a chance de 
frequentar as aulas. Naquela manhã ensolarada, o estu-
dante mudou o caminho e foi para a casa de um colega 
e lá eles “brincaram” de roleta russa e, com essa atitude, 
o sopro de vida de Vanitas foi apagado. Foi difícil e triste 
para a escola, pois fizemos o que podíamos para que re-
almente o estudante pudesse estar na escola de maneira 
assídua. Mas foi preciso sermos fortes e acolher a famí-
lia, arrecadamos dinheiro para ajudá-los na despedida 
final do filho.

A história real foi inserida nas conversas com os alunos 
faltosos sensibilizando-os que lugar de criança é na es-
cola, espaço de desenvolvimento e aprendizagem e local 
de fazer amigos, como nos diz o mestre Paulo Freire, em 
seu poema Escola é… 
 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz.
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS  
Jozelir Menezes da Ponte25   

25  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Em 2019 fui chamada no concurso de Pedagogo Orien-
tador Educacional, aguardado por muito tempo. Sendo 
assim iniciou-se minha trajetória numa Unidade de En-
sino Médio na periferia de Brasília, escola essa imensa, 
com mais de mil alunos e a demanda era simplesmente 
gigantesca em relação a casos de abuso, automutilação, 
e tentativa de autoextermínio. Mas fui presenteada com 
uma colega de profissão muito competente, organizada 
e comprometida em estar ombro a ombro comigo nes-
sa jornada que também tomou posse junto comigo no 
mesmo concurso. Começamos então as nossas aventu-
ras e descobertas, rumo a exercer a maior paixão da mi-
nha vida: Ser Orientadora Educacional com muito amor 
e dedicação. 

Mais ou menos com um mês de trabalho intenso, fomos 
surpreendidos com uma notícia trágica e muito dolorosa, 
um estudante do 2º ano praticou o autoextermínio. Fica-
mos em choque, mas precisávamos reagir e seguir dan-
do total apoio aos outros estudantes, professores, gestão 
e família. Dessa forma, iniciamos um planejamento para 
ficarmos mais próximos e acolhermos principalmente 
os estudantes, pois estavam em choque. Fizemos conta-
to com um palestrante de excelência e muito renoma-
do que trabalha diretamente com a valorização da vida 
e sabe como lidar em caso de autoextermínio para nos 
apoiar e nos dá o suporte em relação aos estudantes e 
professores para promover a cultura de paz naquele mo-
mento tão obscuro da nossa caminhada.  

Aos poucos tudo foi se acalmando e nós Orientadoras 
Educacionais continuamos com a escuta ativa e nos 
aproximando ao máximo daquele número tão grande 
de estudantes em sofrimento e tão carentes de atenção. 
Durante nossos encontros, observei um estudante alto, 
magro, com um semblante sempre triste, estava sempre 
com a mesma colega e parecia não ter outros amigos, 
sendo assim comecei a me aproximar e dar atenção de 
forma bem sutil para que não se afastasse e nem se sen-
tisse constrangido. Aos poucos comecei a envolvê-lo em 
nossos projetos, sempre deixando-o como protagonista 
daquilo que estávamos propondo, no início ele ficou bem 
acanhado, mas logo começou a se envolver e participar 
de forma mais efetiva. 

Um belo dia de chuva e muito frio, eu estava na sala or-
ganizando alguns arquivos e fui surpreendida com a vi-
sita de João1, que bem devagar bateu na porta que estava 
entreaberta, abriu um sorriso acanhado e perguntou se 
poderia conversar comigo, eu logo respondi que seria 
um prazer recebê-lo. Então aos poucos ele foi se abrindo 
e expondo trajetória de vida, seus anseios e focou prin-
cipalmente em seu contexto familiar que era bastante 
conturbado, o ouvi durante horas, por vezes ele chorou, 

depois sorrimos e eu sempre o levava a acreditar que 
haveria uma luz no fim do túnel para tanto sofrimento. 
Percebi que o estudante só precisava de atenção e afeto 
e escuta sensível. Todas as vezes que nos encontrávamos 
ele fazia questão de abrir um belo sorriso, aos poucos foi 
conquistando outras amizades, foi conquistando seu es-
paço e participando de pequenos grupos de colegas.  

Nos últimos dias de aula daquele ano João me presen-
teou com uma caixinha de bis e com os olhos marejados 
em lágrimas me abraçou e disse que nunca imaginou 
que sua vida poderia voltar a ter sentido e fez uma linda 
declaração, onde relatou com todas as letras: Encontrei 
em você o que não achei em mais ninguém! Confesso 
que as lágrimas desceram no meu rosto e me senti a 
profissional mais realizada. Mais uma vez tive a certeza 
de estar na melhor e mais sonhada profissão. Me sin-
to realizada em apoiar, encorajar, ouvir e incentivar as 
pessoas a olhar além das circunstâncias e acreditar que 
é possível vencer! Me sinto realizada independente dos 
desafios enfrentados a cada dia.  

ESTIMULAÇÃO DA LINGUAGEM - 
FALANDO E APRENDENDO
Juliana Tavares da Silva Santos26 

26  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

No início do ano letivo de 2017, estava na sala da orienta-
ção educacional, refletindo sobre quais ações eu poderia 
realizar no decorrer do ano. Resolvi conversar com as 
professoras, no intuito de saber quais eram as deman-
das dentro da sala de aula, que mais dificultavam a rea-
lização do seu trabalho. Todas foram unânimes em dizer 
que as crianças estavam apresentando grandes dificul-
dades quanto ao desenvolvimento da linguagem. Rela-
taram que havia crianças que não conseguiam se ex-
pressar de forma fluente, prejudicando o entendimento 
da comunicação e a interação no ambiente escolar. As 
professoras também relataram que necessitavam de su-
porte quanto ao direcionamento de suas ações, visando 
amenizar as dificuldades.

Ao ouvir os relatos das professoras e suas angústias, co-
mecei a refletir o que poderia fazer para ajudá-las, visto 
que não possuía formação adequada para oferecer o su-
porte necessário. Levei a situação para o grupo de cole-
gas da Orientação Educacional que trabalhavam com a 
educação infantil e pude constatar que as queixas quan-
to à linguagem eram as mesmas. Foi então que a minha 
amiga Dália, também orientadora educacional do CEI 02 
de Sobradinho, me relatou que estava iniciando o projeto 
de estimulação da linguagem, em parceria com a peda-
goga da sua escola. 

A partir daí, passamos a trocar experiências durante os 
encontros de articulação pedagógica da educação infan-
til. E partindo destas trocas, comecei a elaborar como 
realizaria o projeto na escola em que trabalho. Tivemos 
vários encontros com as colegas do mesmo segmento, 
estes momentos me fortaleceram e me deixaram mais 
entusiasmada e cheia de ideias para iniciar o projeto na 
escola. O apoio e suporte da minha amiga, foram essen-
ciais para que tudo começasse a fluir.

Iniciei os estudos sobre a temática e quanto mais es-
tudava, mais sabia que precisava me aprofundar no 
assunto e entender como se dava todo o processo de 
estimulação da linguagem voltado para as crianças. Fiz 
leituras de vários livros, participei de palestras, congres-
sos e cursos sobre o tema. Os livros que me favorece-
ram no embasamento teórico foram “Alfaletrar - Toda 
criança pode aprender a ler e escrever” (Magda Soares) 
e “Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ci-
clo de Alfabetização” (Arthur Gomes de Morais) dentre 
outros. Através dos cursos “Programa de Atividades Lú-
dicas para a Estimulação da Consciência Fonológica e do 
Princípio Alfabético - PercepSom” e “Brincar, descobrir 
e aprender”, estes do Instituto Neurosaber, aperfeiçoei 
as atividades lúdicas com jogos e brincadeiras, visando 
a estimulação da consciência fonológica e desenvolven-
do de maneira progressiva, a aquisição das habilidades 

preditoras da alfabetização.

Nas últimas décadas, diversos estudos mostraram a im-
portância da consciência fonológica para o processo de 
alfabetização. Essa aproximação demonstrou como um 
trabalho adequado desde os primeiros anos de vida da 
criança tem relevância para uma melhora significativa 
no processo de aprendizagem.

Na Educação Infantil, é importante que as crianças par-
ticipem de experiências de falar e ouvir, de forma a po-
tencializar sua participação na cultura falada – oral ou 
gestual, pois “é na escuta de histórias, na participação 
em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas 
individualmente ou em grupo e nas implicações com as 
múltiplas linguagens que a criança se constitui ativa-
mente como sujeito singular e pertencente a um grupo 
social” (Brasil, 2017, p.40).

As crianças da pré-escola possuem habilidades impres-
sionantes para falar e para ouvir, por isso, assim se deu 
o início do Projeto Falando e Aprendendo, na qual seria 
possível a aquisição do conhecimento consciente e re-
flexivo das partes das palavras ou de como se combinam 
e se organizam na linguagem oral. O intuito deste proje-
to é desenvolver a consciência fonológica das crianças, 
de forma a prepará-las para refletir sobre o sistema alfa-
bético, para que possam participar criticamente da cul-
tura escrita; desenvolvendo assim o prazer pela literatu-
ra; exercitando a leitura e a escrita de acordo com suas 
possibilidades. Através deste trabalho de estimulação da 
consciência fonológica, as crianças entenderão como o 
alfabeto funciona e que aqueles sons associados às le-
tras são precisamente os mesmos sons da fala. Também, 
trazer contribuições para a prática da sala de aula, possi-
bilitando vivências em que experimentem o falar e o ou-
vir, o pensar e o imaginar e consequentemente auxiliar 
os professores no planejamento de suas atividades.

Iniciei efetivamente o projeto em 2018, comecei reali-
zando atividades com pequenos grupos de crianças, in-
dicadas pelas professoras. Nestes momentos, realizamos 
atividades corporais, musicais e leitura de poemas rima-
dos. Com o apoio da equipe pedagógica, fizemos estudos 
com as professoras e orientações às famílias; também 
consegui parceria com uma fonoaudióloga para supor-
te quanto aos encaminhamentos necessários. E a partir 
daí o projeto foi crescendo a cada encontro. Foram ne-
cessárias várias adaptações, à medida que avaliava como 
este trabalho interferia na aprendizagem dos nossos pe-
quenos estudantes, partindo das devolutivas feitas pelas 
professoras, pelos responsáveis e equipe pedagógica.
Analisando todo o processo do trabalho desenvolvido, 
sentia que ainda faltava algo, mas não sabia exatamente 
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o que era. A observação e reflexão da minha práxis era de fundamental importância para o aper-
feiçoamento do projeto.

Com o tempo, as demais crianças que não necessitavam da intervenção, começaram a pedir para 
participar destes encontros, foi aí que pensei: Por que não realizar o projeto com todos os estu-
dantes? Atualmente realizo o trabalho com todos, no pátio da escola. Sou privilegiada, pois o CEI 
04 de Sobradinho, conta com um número limitado de estudantes, devido à sua estrutura física; 
este fato me permite desenvolver o trabalho com todas as crianças. Assim, foi possível perceber 
a alegria e interesse dos envolvidos durante a realização das atividades nos encontros semanais 
e suas habilidades de linguagem sendo desenvolvidas. As professoras participam juntas e repro-
duzem as atividades em sala de aula.

Todo este trabalho, não seria possível sem a participação de todos os profissionais envolvidos, 
a parceria das famílias e o apoio das colegas da orientação educacional. Ainda há muito que se 
aprender e aperfeiçoar, mas não existe satisfação maior do que ver no rostinho de cada criança a 
alegria e entusiasmo durante a realização das atividades. E poder constatar que suas habilidades 
quanto à linguagem estão sendo estimuladas e desenvolvidas gradativamente.

Este trabalho é apenas o início, de que no futuro, as sementes plantadas aqui germinarão e flo-
rescerão para o sucesso de cada criança! Minha gratidão a todos os envolvidos pela aprendiza-
gem e experiências profissionais e pessoais, adquiridas até aqui! 
 
Me coloco à disposição para novos diálogos pedagógicos.

A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: EM TODAS 
AS MANEIRAS DE AMAR VALE A PENA
Karine Freitas de Paiva Cardoso27 

27  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Prezado Colegas, 

Olá me chamo Karine Freitas de Paiva sou filha do Tar-
cizio e Maria, sou casada com Chrystyano e tenho 3 fi-
lhos. Entrei na Secretaria de Educação como professora 
de contrato temporário e depois de 6 anos consegui ser 
Orientadora Educacional, tomei posse em abril de 2019. 
Trabalho há 16 anos na área de educação, fui coordena-
dora de instituição social e trabalhei com adolescentes, 
fui coordenadora de creche e professora na rede públi-
ca e privada, trabalhei em escolas na qual aprendi muito 
como Marista e Dom Bosco, mas na Orientação Educa-
cional foi onde me encontrei. Mesmo tendo desafios di-
ários com as famílias, estudantes e equipe pedagógica, 
eu amo muito minha profissão e faço meu trabalho com 
muito amor.  

Tenho muitos casos exitosos de atendimento e acom-
panhamentos durante esse tempo de profissão, mas 
tem dois que me marcaram muito! Um deles foi de um 
aluno que era muito mal falado pelos professores, tinha 
questão de indisciplina e tinha resistência em cumprir 
as regras da escola, comecei a acompanhar o aluno e 
ouvi de alguns educadores que ele não tinha jeito e que 
eu estava perdendo meu tempo com esse estudante, fa-
lavam em reunião que todo aluno com o sobrenome “tal” 
não tinha jeito. Achava tudo isso um absurdo como eu 
vou falar que o aluno não vai vencer na vida porque tem 
“tal” sobrenome?? Sendo que a família e a hereditarieda-
de de cada pessoa têm que ser vista com muito orgulho, 
com muito amor, pois faz parte da história da pessoa o 
nome e seu sobrenome que ela carrega. Eu falei numa 
reunião que não concordava com esses rótulos em re-
lação a família do aluno, até porque ele podia fazer di-
ferente na história da própria família, e se algum deles 
conhecia a história difícil que o aluno carregava? Poucos 
sabiam a realidade que o aluno se encontrava, na época 
estava com o pai preso e a mãe internada com cirrose 
devido o alcoolismo, tinha um irmão mais velho que já 
estudou na escola, porém virou traficante, inclusive esse 
irmão no ano de 2020 foi assassinado. Então esse aluno 
estava querendo ser visto, estava pedindo socorro, que-
ria ser incluído, ser amado, mas estava sendo rejeitado 
por todos os lados. A partir do momento que comecei 
a trabalhar a motivação a auto estima do aluno, ele foi 
melhorando gradativamente, pedia para ele se olhar no 
espelho e olhar para  o futuro que ele podia ter, falava 
para ele me falar o que ele via e ele falava que queria ser 
bombeiro, eu falava e ele repetia, sou “fulano de …” tenho 
orgulho do meu nome, do meu sobrenome e eu posso 
ser quem eu quiser, posso vencer na vida!! Posso fazer 
diferente! Aceito a minha história, tenho os pais certos, 
irmãos certos e dou conta do meu destino! Na época que 
comecei a acompanhar essa família e estudante ele cur-

sava o 6º ano, na pandemia eu ligava sempre para a mãe 
dele e continuei atendendo o aluno via Meet, esse ano 
ele está no 9º ano, é um aluno destaque, é representante 
de turma, está cursando dois idiomas no CIL e tem tirado 
ótimas notas. Com esse resultado considero um caso de 
muito sucesso e aprendi muito com a vida desse estu-
dante, pois vejo que todos são capazes de fazer diferen-
te, basta uma pessoa acreditar no potencial que o aluno 
tem e fazer ele ver esse potencial. 

Um outro caso de muito sucesso foi de um aluno que es-
tava sofrendo muito com o preconceito e discriminação 
com os colegas de sala de aula, por apresentar compor-
tamentos femininos, quando atendi o aluno pela primei-
ra vez pedi para ele se olhar no espelho e me falar o que 
ele via, ele falou que se via como uma mulher, com os 
cabelos grandes, unhas pintadas, usando maquiagem, 
usando roupas femininas e que ele não se via como um 
menino, percebi que se tratava de uma aluna trans em 
um corpo de menino. Ela não estava feliz com o seu gê-
nero, atendemos a família, a mãe não era a responsável 
do aluno por ser acamada e ter problemas mentais, a tia 
que era responsável do aluno e o pai era desconhecido, 
a mãe não sabe quem é o pai do estudante. A tia tinha 
muita resistência em aceitar o aluno com uma mulher, 
mas enxergava que ele estava sofrendo com tudo isso. 
O aluno se sentiu encorajado a conversar com a turma 
e pediu um momento para a professora para se expor 
para a turma e falar de como se sentia, a turma foi mui-
to receptiva e sensível ao assunto e passaram a aceitar 
melhor o aluno e pararam de fazer as piadas que faziam 
e a usarem palavras que machucavam o aluno. Durante 
a pandemia a família começou a aceitar a transição do 
aluno para aluna, mudaram o nome da identidade para 
nome feminino. Na volta as aulas o aluno não era mais 
um menino e sim uma mulher muito linda e determina-
da. A luta começou contra a escola e com a proporia ges-
tão, nesse momento percebi o quanto nossa sociedade é 
preconceituosa e o quanto não conseguimos nos colocar 
no lugar do outro, os professores e gestores não queriam 
aceitar essa condição, acionamos os direitos humanos e 
a família passou a ser acompanhada pelas mães da di-
versidade. Trabalhar a identidade de gênero nas escolas 
é algo urgente, pois muitos alunos como esse evadem 
da escola, sofrem emocionalmente, largam os estudos e 
vão para a prostituição por não serem acolhidos no seu 
lar e nem na escola, muito menos na sociedade. Hoje a 
aluna está no Ensino Médio e muito feliz em ser quem 
ela queria ser. Posso dizer que não foi fácil nem para o 
aluno nem para mim, pois eu tive que desconstruir mui-
tos tabus, muitas opiniões individuais que eu carregava 
como ser humano, tive que me colocar no lugar de ser-
vidora pública e saber que eu estava alí na escola para 
lutar pelo bem estar do aluno e pelos seus direitos, pre-
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cisava saber que minha opinião pessoal não contava, que  minhas crenças não valiam, pois eu 
representava o estado e não a Karine pessoa, eu era a Karine Orientadora. E essa desconstrução 
é muito difícil, precisei estudar muito sobre o assunto e usar a empatia. 

Ser orientadora é aprender diariamente com as relações entre famílias e escola, é saber onde 
aquele aluno olha quando apresenta um comportamento apático, indisciplinar, de inquietação, 
de ansiedade e outros. É ajudar o aluno (a) a se encontrar como pessoa e como cidadão cheio 
de direitos. É importante saber o papel do Orientador Educacional, além de promover diálogos, 
precisamos acolher os alunos, promover momentos de escuta e criar vínculos com os estudan-
tes!! É um trabalho diário de muito empenho e muita dedicação, mas tenho certeza que quando 
plantamos boas sementes colhemos excelentes frutos. 

O PROTAGONISMO ESTUDANTIL 
ATRAVÉS DO DESENHO 
Lucélia de Lima Soares28

28  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Olá, Orientadores e orientadoras educacionais da Secre-
taria de Estado e Educação do Distrito Federal! 
 
Meu nome é Lucélia de Lima Soares, minha matrícula é 
243.737-6 e, atualmente, trabalho no cargo de Pedago-
ga Orientadora Educacional na Escola Classe do Setor 
P Norte de Ceilândia. Vou contar a vocês um pouquinho 
da minha chegada à escola para que entendam a ação, 
quer dizer, o projeto que desenvolvo lá há cerca de três 
anos. Bom, eu cheguei à ECPN no início do ano de 2020 
através do processo de remanejamento da Secretaria de 
Educação do DF. Uma vez que no primeiro ano de secre-
taria não temos lotação definitiva, temos que participar 
do remanejamento. E foi assim que cheguei à escola. An-
tes de chegar à ECPN, atuei como professora em regime 
temporário por cerca de 11 anos.

Comecei os trabalhos de observação dos estudantes na 
hora da entrada, saída e recreio, com o objetivo de en-
tender melhor a dinâmica da mesma. Além disso, ao 
participar de reuniões com o corpo docente, foi se de-
senhando em minha mente a ideia de que eu teria que 
desenvolver um projeto que envolvesse todas as crian-
ças e que fizesse uma espécie de resgate da autoestima 
delas. Esse ano foi atípico devido à pandemia da covid 19 
e mesmo assim o projeto aconteceu, em sua primeira 
versão, de modo online.

Estou falando do concurso de desenho que realizo há 
três anos na ECPN. Ele é uma das minhas ações exito-
sas e tem surtido efeitos sensacionais. O desenho é uma 
das formas de propagar a cultura de paz na escola, dessa 
forma, o concurso de desenho pretende inserir, como 
forma de prevenção, uma cultura de paz entre todos os 
estudantes da unidade de ensino da Escola Classe do Se-
tor P Norte de Ceilândia, com foco na valorização da vida 
e na busca do eu e da construção da cidadania.

As crianças ficam ansiosas pelo concurso todos os anos! 
E é muito gratificante ver o brilho no olhar delas todas as 
vezes que divulgamos o concurso de desenho. Vou expli-
car um pouco como se dá o concurso.

1º Etapa: Escolher um tema que envolva sentimentos, 
valorização, autoestima, sonhos, enfim, um tema que 
faça as crianças refletirem sobre o eu. Na versão online, 
em 2020, o tema foi: O que mais amo em minha vida! Em 
2021 o tema foi: Traços, alegria e esperança dão o tom da 
minha infância! E em 2022 será: Eu sou assim. Definido 
o tema, é feita a divulgação, em que levamos as crian-
ças para o pátio da escola e contamos uma história ou 
passamos um vídeo relacionado ao tema, explicamos o 
regulamento do concurso e entregamos um número de 
inscrição a cada estudante, esse número é colado em um 

pirulito e serve para a desidentificação dos candidatos, 
explicamos às crianças que elas devem escrever o nú-
mero nos locais indicados na folha oficial do desenho. 
Além disso, entregamos aos professores um envelope 
personalizado contendo as folhas que os estudantes uti-
lizarão para desenhar.

2º Etapa: Após cada turma realizar o desenho e entre-
gar à comissão organizadora o envelope dos desenhos, 
os mesmos são distribuídos à comissão avaliadora, que 
geralmente é composta pelos coordenadores, diretora e 
vice diretora, psicóloga, pedagoga, monitora e as orien-
tadoras. Os membros da comissão avaliadora escolhem 
os três melhores desenhos do segmento ao qual são res-
ponsáveis pela avaliação e a comissão organizadora pre-
para a cerimônia de premiação.

3º Etapa: Escolhidos os vencedores pela comissão ava-
liadora, a comissão organizadora, que é composta pelas 
orientadoras, fará a premiação. Cada segmento da escola 
(educação infantil, 1º e 2º período, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 
4º ano e 5º ano) receberá prêmios de 1º, 2º e 3º lugares. 
Geralmente entregamos um certificado a todos os ven-
cedores, uma lembrancinha do concurso, uma medalha 
(ouro, prata ou bronze) e uma surpresa especial para os 
primeiros lugares. Nesse dia, enfeitamos o local da ceri-
mônia com um painel bem bonito e personalizado, tira-
mos várias fotos das crianças, é uma festa!

Com esse concurso posso trabalhar várias situações, 
desde o resgate da autoestima ao sentimento de per-
da, porque perder também faz parte da vida. Ele acon-
tece sempre no mês das crianças e consta no Projeto 
Político Pedagógico da escola. Além disso, o desenho 
nos mostra várias situações e, através dele, podemos 
identificar conflitos, perdas, violências, enfim. No ano 
passado, fiquei emocionada com o depoimento de uma 
professora, que disse: “Nunca deixem de realizar esse 
concurso, pois ele resgatou meu aluno da depressão. 
Ele perdeu o avó e estava muito triste, não queria co-
mer, fazer as tarefas e o concurso trouxe vida nova pra 
ele”. Nossa, foi emocionante! Fiquei arrepiada! E é pe-
las crianças que realizo esse concurso todos os anos. 
Não posso deixar de mencionar também que sou for-
mada em análise de desenhos e que essa formação me 
faz ter um olhar mais sensível para com as crianças. 
Além do concurso, as crianças da educação infantil e 
dos primeiros anos fazem desenho também durante 
o recreio, é uma maneira que encontrei de evitar que 
fiquem correndo e se machucando durante o interva-
lo. Entrego às crianças folhas recicladas, que ganhei da 
minha irmã e um pote de lápis de cor e giz de cera. E 
ali, em um cantinho, elas ficam desenhando, pintando 
e dando asas à imaginação.
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Vou anexar aqui o regulamento do concurso, algumas fotos, o certificado do ano passado e as 
capas dos envelopes e das revistinhas que produzimos.

Espero que tenham gostado da minha carta e que o meu projeto inspire vocês na busca de ações 
que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes! 

CARTA ABERTA AO(A) PROFESSOR(A) 
Luciana Salge Tenório29

 

29  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Caro leitor, venho por meio desta carta pedir a você que 
não perca as esperanças, não perca esse sentimento tão 
nobre que nos impulsiona a viver, não perca as esperan-
ças de que tenhamos um futuro melhor, futuro este que 
sonhamos estar presentes para ver, futuro no qual todas 
as crianças estejam na escola e nossos jovens não se 
afastem dela, que nossos excluídos se façam presentes 
e os deficientes sejam realmente incluídos e encontrem 
alento no espaço educativo.  

Desde pequena cultivei o sonho de ser professora, nas 
brincadeiras de criança a vontade de estar dentro de 
uma escola trabalhando me movia, apesar de vivenciar 
dificuldades, enquanto estudante pequena pois, naquela 
época, teorias mais tradicionais eram as mais aplicadas. 
Na adolescência, o desejo ficou ainda maior, levando-
-me a cursar o magistério e experimentar a sala de aula 
- agora de frente para os alunos, aos 17 anos - foi uma 
“estreia” emocionante e que me impulsionou a continu-
ar minha caminhada para complementar meus estudos.  
Ao ingressar na Universidade, me vi cercada de pessoas 
que, assim como eu, desejavam fazer parte da vida de es-
tudantes, construir pontes, saberes, por meio de muitas 
inquietações e reflexões. 

Durante meu percurso universitário, nos momentos de 
estágio, pude experimentar grupos de estudantes tão 
diversos quanto as possibilidades que a vida nos ofere-
ce; no entanto, todos tinham algo muito similar: o desejo 
de serem melhores. Essa vontade, apesar de parecer tão 
simples, guarda na sua essência uma riqueza infinita: 
que somente as mudanças no ser humano são capazes 
de proporcionar e quem é capaz de “operar” tais mudan-
ças de forma tão efetiva? Claro, a educação. Eu me sentia 
e, repensando sobre isso nesse momento ainda, sinto 
sim ainda aquele desejo de estar presente na vida de 
tantas pessoas durante esses processos.  

É evidente que, em alguns momentos, perco a tal espe-
rança, principalmente, quando observo o cenário em 
que estamos imersos na educação pública. Há pouco 
investimento financeiro, além de professores adoecidos 
os quais perderam, ao longo dos anos, suas perspecti-
vas e crenças de que é possível se fazer algo. A falta de 
estrutura familiar contribui para que pais e, até mesmo 
os estudantes, deixem de lado a escola e abandonem a 
confiança de que é nela que estaremos aparados para 
sermos melhores. 

Passei por várias escolas, por vários segmentos e tive, ao 
longo de aproximadamente, 25 anos de trabalho, mo-
mentos muito intensos e que me fizeram pensar em de-
sistir dessa jornada. Muitas dificuldades emocionais, fi-
nanceiras e estruturais apareceram, mas, apesar disso, o 
olhar do estudante, o abraço despretensioso que ganhei 
muitas vezes, as cartinhas e agradecimentos escancara-

dos, foram capazes de recarregar minhas baterias. Ainda 
bem que segui acreditando e investindo todas as minhas 
energias nesses “encontros”. 

Então, caro leitor, peço a você que em todas as vezes que 
fraquejar e pensar em desistir, volte ao seu ponto de 
partida, reveja sua rota, resgate a sua bússola interior, 
aquela bússola que o trouxe até aqui. Tenho certeza que 
assim como eu, você reencontrará aquela centelha que o 
motivou a buscar e acreditar nessa tal esperança. 



50 51

Cartas Pedagógicas da Orientação Educacional e Outros Escritos

GRATIDÃO 
Luciana Lopes Mourão Amaral30 

30  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Como é importante recordar momentos tão especiais da 
nossa vida, percorrendo a nossa trajetória profissional. 
Lembrar com carinho e saudade as experiências que ti-
vemos e temos com nossos estudantes e sentir a leveza 
que aquece os nossos corações quando recordamos as 
diversas situações vivenciadas e como nossas atitudes 
podem contribuir na vida dos nossos estudantes e na 
nossa vida.  

Davi chegou à nossa escola em fevereiro de 2011 e a mãe 
mostrava-se mais ansiosa do que a criança, pois sabia 
que o filho precisaria de ajuda.  Tudo era novo para eles, 
a cidade, a casa, os vizinhos e a escola.  

Com tantas dúvidas, incertezas e medo de como o filho 
seria recebido e entendido, logo a mãe pediu para agen-
dar uma reunião, com alguém que a pudesse escutar, 
para colocar sobre as dificuldades do filho nas escolas 
anteriores, desta forma, foi solicitada que procurasse a 
Orientação Educacional.   

“Dificuldades”, substantivo feminino, que significa, cus-
tosa, penosa, árdua. Palavra que ouvia sempre dos pro-
fissionais e professoras do seu filho: apresenta dificul-
dades de comportamento, dificuldades pedagógicas, 
dificuldades de relacionamento com os seus colegas, 
dificuldades de … . Eles ouviram tanto essa palavra, que 
por muito tempo esqueceram de todos os avanços e 
conquistas do filho.  

Agendado o atendimento, fui recebê-la na porta da es-
cola, hábito que procuro manter sempre com os respon-
sáveis, abro as portas da escola, desse espaço que os pais 
confiam os seus filhos (a), a nós profissionais. Chaman-
do-a pelo nome, desejei que fosse bem-vinda. Me apre-
sentei e procurei deixá-la confortável pois percebi pelo 
seu corpo, que falava pelos gestos, a sua ansiedade. 

E que história linda de superação ouvi, que me encheu 
de gratidão e a enorme oportunidade de também fazer 
parte desta história de vida, tão única e especial.  

Alguns desafios pedagógicos foram necessários serem 
superados, respeitando as suas particularidades e o seu 
ritmo próprio. A chegada de um laudo de transtorno 
funcional, trouxe muitas dúvidas e mais angústias para a 
família, principalmente para o pai que inicialmente ne-
gou-se a aceitar e conhecer o diagnóstico do filho, sendo 
necessário, várias reuniões com a família, de sensibiliza-
ção e acolhida. Desta forma, o pai teve a oportunidade de 
enxergar o seu filho muito além de um laudo, mas sim, 
de uma criança cheia de alegria, saúde, amor e muitas 
conquistas a serem vivenciadas. E uma mãe presente, 
ativa, que nunca deixou de acreditar na potencialidade 
do seu filho, mesmo quando muitos insistiam em dizer 
o contrário.  

Foram 4 anos de atendimentos à criança, aos professo-
res, aos pais, contribuindo para os seus avanços pedagó-
gicos e as suas atitudes comportamentais. 

E hoje sou a prova viva de que a criança que conheci, já 
é um homem de 20 anos, pessoa mais educada e gentil 
desconheço, de uma beleza encantadora, de um sorriso 
cativante e brilhante em tudo o que faz.  

Tenho a oportunidade de acompanhá-lo, visitando-os, 
participando de suas conquistas, com grande gratidão 
no coração.   

PROTAGONIZANDO
Maria da Graça Gomes da Silva31 

31  Orientadora Educacional na SEEDF desde 1997.

Saudações, Orientadoras e Orientadores do Distrito Federal! 

Meu nome é Maria da Graça Gomes da Silva, matrícula 
243822-4 e venho, por meio desta, vos contar um pouco 
de minha trajetória e meus afazeres na Orientação Edu-
cacional. Trabalho na rede de ensino do Distrito Federal 
desde 2011, sendo que oito anos foram como professora 
de contrato temporário. Em 2019, quando fui nomeada, 
tive a oportunidade de ir para a minha escola de coração, 
a Escola Classe do Setor P Norte de Ceilândia, na qual eu já 
havia trabalhado por 4 anos como professora temporária. 

Como orientadora, comecei em 2019, com uma nova 
função e com responsabilidades diferentes. No primei-
ro ano que trabalhei na ECPN, foi justamente com uma 
turma de 5º ano e não havia o projeto sobre o qual eu vou 
compartilhar com vocês. É o Projeto de Transição do qual 
eu faço parte. Nosso projeto não acontece somente entre 
os segmentos, mas também nos acolhimentos diversos, 
seja para a criança que vem de outros Estados da Federa-
ção, como para todos os estudantes que, de alguma for-
ma, passam por um momento de transição. 

Tendo em vista que quase sempre é um processo dolo-
roso de mudança e como está previsto nas Diretrizes da 
Secretaria de Educação do Distrito Federal, a escola de-
cidiu colocar em prática mais um formato que é a transi-
ção que acontece com o 2º período da Educação Infantil 
e com os 5º anos dos Anos Iniciais. A necessidade dessa 
prática era necessária, pois é possível ver nos olhos das 
crianças a insegurança e a ansiedade, pensando no que 
iriam encontrar no próximo segmento (isso acontece 
com os estudantes maiores). Na Educação Infantil, havia 
a necessidade das crianças chegarem à próxima etapa 
sabendo organizar seus materiais, utilizar o caderno de 
forma correta, entre outras necessidades. 

O Projeto de Transição consta no Projeto Político Peda-
gógico da escola e, nas próximas linhas, vou descrever a 
vocês como ele acontece. A progressão dos estudantes 
pelas diversas etapas da Educação Básica é de funda-
mental importância para a sua formação na perspectiva 
da Educação Integral. Em cada etapa percebe-se as es-
pecificidades e as particularidades que demandam olhar 
cuidadoso e escuta ativa para o processo de transição, 
uma vez que o estudante deve ser visto enquanto sujeito 
integral. Essa transição traz em seu bojo momentos de-
cisivos para as aprendizagens dos estudantes, uma vez 
que são transformações que os sujeitos enfrentam como 
seres humanos, tanto em nível físico, emocional e social, 
ao serem inseridos a um ambiente escolar diferente da-
queles que estavam habituados. 

Para materializar e trazer à ação este projeto de transi-
ção, foram pensadas as seguintes ações: 1. Apresentar 
e discutir a proposta do projeto com os professores re-

gentes do 5º ano; 2. Entrada e conversa dos serviços de 
apoio junto à coordenação e ao professor regente  nas 
salas com os estudantes a respeito da transição. Nes-
ta ação será deixada uma caixa para serem colocadas 
as dúvidas dos estudantes. A caixa será disponibilizada 
para perguntas pelo período de uma semana; 3. Verifi-
car a possibilidade de que um representante da escola 
sequencial ou outra escola que ofereça os Anos Finais 
do Ensino Fundamental, faça uma palestra e tire as dú-
vidas dos estudantes em seu próprio ambiente escolar. 
Caso não seja possível, a equipe gestora da Escola Classe 
do Setor P Norte ficará responsável pela realização de 
uma breve palestra com o mesmo objetivo. 4. Realizar 
nos meses de agosto e setembro a dinâmica da escola 
sequencial na escola de origem, dividindo os professo-
res em cinco frentes: português, matemática, ciências, 
história e geografia. Para a divisão dos horários dessas 
frentes pensou-se na seguinte proposta: a. Realizar a 
dramatização do processo de transição ao longo do tur-
no de aula, sendo 45 minutos cada aula (exceto a aula 
que tenha o horário do lanche. 5. Realizar uma avaliação 
junto aos estudantes sobre como foi a vivência de expe-
rimentar a rotina da escola sequencial através de uma 
roda de conversas.

A avaliação deste projeto foi realizada por meio de uma 
reunião junto ao grupo de professores que participaram 
deste para verificar se o projeto contemplou aquilo que 
se propôs. 

Espero que tenham apreciado minha carta e que meu 
projeto possa inspirar vocês na busca de ações que fa-
voreçam os estudantes em seu processo de ensino e 
aprendizagem! Com carinho! 
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SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO
Maria Helena da Silva Araújo32

32  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

A proposta dessa carta tem como objetivo, permitir a 
visibilidade do trabalho da Orientação Educacional de 
uma escola pública do Distrito Federal bem como a to-
dos aqueles que de alguma forma promovem os cuida-
dos com a educação e com a saúde mental. Mesmo que 
seja por um gesto, uma atitude e/ou ação, um olhar, uma 
escuta, ou uma simples palavra.

Nos últimos anos, devido aos impactos da pandemia, em 
decorrência ao coronavírus, percebemos uma expan-
são de problemas psíquicos nos jovens estudantes que 
foram agravados em decorrência do isolamento social, 
ou seja, os fatores estressantes que levam a depressão, a 
ansiedade e que tem sido um gatilho para o pensamen-
to suicida e automutilação. Dessa maneira, sentimos a 
necessidade de nos posicionar como atores, de maneira 
colaborativa, que explore a atenção primária de saúde 
mental e psicossocial dos jovens estudantes.

Acreditando que o educador, enquanto protagonista 
da sua história, escreve cada página baseado na sua 
prática cotidiana e que de alguma forma nos tornamos 
referência de algo positivo para nossos estudantes, 
cabe nesse documento descrever resumidamente a 
minha trajetória profissional. Formada em Pedagogia 
em 1997 na Universidade Católica, Pós graduada em 
Psicopedagogia Institucional e Clínica e formada em 
Psicologia em 2017 na Faculdade IESB. E por ser apai-
xonada e com espírito investigativo sobre o comporta-
mento humano, senti minha vocação profissional logo 
no início da adolescência; gostava do universo escolar. 
Ingressei na Orientação Educacional, sem saber qual 
a verdadeira função, mas aos poucos, logo fui sendo 
conduzida a exercer essa profissão, fui me apaixonan-
do pelo conjunto de ações que pudessem fomentar 
o desenvolvimento dos estudantes em cada um dos 
seus aspectos.

A orientação Educacional trouxe momentos de desco-
bertas, desafios proporcionando uma visibilidade que 
cada aluno é um indivíduo único com suas habilidades e 
potencialidades. Sendo assim, passei a construir minha 
própria concepção de atendimento pautado em uma 
abordagem de um cenário empático, acolhedor e sobre-
tudo permitir a construção de competências emocionais 
para restaurar a autoestima e dando condições ao estu-
dante de fortalecer o seu potencial.

A escola e a promoção da saúde mental: A escola como 
lugar de manifestação da vida, além de ambiente privile-
giado para o desenvolvimento dos jovens e para a cons-
trução de conhecimento, apresenta-se como um espaço 
de excelência para o desenvolvimento de atividades no 
âmbito da promoção da saúde mental. (ESTANISLAU; 
BRESSAN, 2014).

A priori, para definir esse cruzeiro de viagem dentro 
da Orientação Educacional, foi necessário socializar 
o trabalho com a equipe de professores, solicitando o 
encaminhamento dos estudantes que apresentassem 
aprendizagem pouco satisfatória, isolamento, traços de 
ansiedade, entre outros sintomas. O levantamento de 
dados foi feito por meio de um espaço de fala e escuta.

Após o acolhimento, esse estudante é conduzido a expli-
cação do Projeto “Promover para Prevenir”. A partir daí 
aconteciam os atendimentos individuais e o preenchi-
mento de uma ficha de adesão. Sob a ótica educacional, 
o segundo momento foi de compartilhar com os respon-
sáveis, o trabalho da Orientação Educacional. Esse en-
contro se deu por meio de uma “Carta convite chá” nessa 
oportunidade, os convidados participaram de uma dinâ-
mica “Caso de Miguel” e logo em seguida a apresentação 
do Projeto e assinatura do Termo de compromisso.

No que tange a vertente de aplicação das oficinas, fo-
ram necessárias duas linhas de execução: Para con-
duzir a proposta de trabalho com os estudantes do 
NEM (Novo Ensino Médio) a Orientação Educacional 
formou uma parceria com uma Instituição de Ensino 
Superior, estudantes do 8º semestre do curso de Psi-
cologia, com a supervisão de um professor doutorado 
em Psicologia Social.

Tendo o feedback desse primeiro momento, o planeja-
mento terá objetivos traçados a partir do reconhecimen-
to das necessidades encontradas e em consonância com 
o propósito do projeto. Nessa esfera foram planejados 
oito encontros, sendo que as oficinas/palestras aconte-
cem uma vez por semana, com a duração de uma hora e 
trinta minutos, na própria instalação da UE. Os temas fo-
ram traçados de acordo com a temática do projeto. A pri-
meira oficina foi fazer um anúncio de si mesmo, refletir 
quem são, expondo na cartolina, para que pudéssemos 
conhecer um pouco dos participantes, assim como entre 
eles. Os demais temas estão na seguinte esfera de ofi-
cinas: Vivência de yoga; Folha em branco, Caixa espelho, 
Objetos significativos; Qualidades e machucados; Mosai-
co e Click por dia/ Self (conjunto de representações).

Na Escola Técnica, por se tratar de uma instituição que 
oferece cursos profissionalizantes, teve como objetivo 
construir um projeto de vida baseado na auto estima, 
desenvolver a resiliência, a persistência, a constância e a 
determinação ao longo da vida acadêmica e profissional.

O planejamento foi de quatro encontros, iniciando com 
uma dinâmica do Girassol, onde cada aluno recebia uma 
pétala e escrevendo o motivo pelo qual escolheu o curso 
é um fato que trouxe desequilíbrio emocional enquan-
to estudante. As oficinas e palestras foram planejadas e 

executadas de acordo com as demandas apresentadas 
as quais foram: Habilidades sociais; Pensamentos sabo-
tadores; Gerenciando as emoções e Organização.

A Orientação Educacional tem papel importantíssimo a 
realizar na escola, numa perspectiva para além dos seus 
muros, a fim de torná-la mais atuante no projeto de uma 
sociedade mais justa, fraterna e democrática que dese-
jamos construir.

“Eu só posso estar na vida do outro para fazer o bem, 
para acrescentar, caso contrário, eu sou perfeitamente 
dispensável.” (Pe. Fábio de Melo)     
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O TRABALHO DA ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL NA SALA DE AULA
Maria Piedade Albuquerque de Souza 33

33  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Observei e também escutei muitas situações e relatos de 
professores, estudantes, mães, pais… E, nesse vai e vem, 
percebi a grande necessidade que todos têm de sobrevi-
ver nessa miscelânea de relações nas quais surgem dis-
criminações, desrespeitos, bullying, violências, enfim, 
conflitos diversos. É claro que, nesse contexto, pode-se 
perceber e se aproveitar de uma gama de possibilidades 
para novas aprendizagens e construções da autonomia 
emocional, produzindo, assim, uma cultura de paz por 
meio da diversidade de relações de convivências.

Resolvi, pois, pautar meu trabalho como Orientado-
ra Educacional na busca da reflexão de como construir 
autonomia emocional aliada ao desenvolvimento das 
demais aprendizagens. Como ponto de partida, me fun-
damentei nos ensinamentos de Paulo Freire, no Art.5º 
da CF/88, na Orientação Pedagógica da Orientação Edu-
cacional (SEEDF-2019), na CNV (Comunicação não Vio-
lenta) e nas portarias que regem a função da orientação 
educacional, levando em conta as necessidades indivi-
duais e coletivas dos estudantes, professores e demais 
seguimentos envolvidos na escola (CIL – Centro Interes-
colar de Línguas – Planaltina-DF), que oferece o ensino 
de línguas para estudantes das redes pública e privada, 
como também para a comunidade como um todo, estu-
dante ou não. A maioria do público são estudantes do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Observei que, essa faixa etária, em que a maioria dos es-
tudantes do CIL estão ( do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental e Ensino médio), apresenta características de 
instabilidade emocional/comportamental/relacional. Os 
estudantes se encontram no período de transição entre 
ser criança, pré-adolescente, adolescente e adulto. É nes-
sa época que os conflitos surgem com maior intensidade, 
pois os jovens sentem a necessidade de se autoformarem 
como pessoa. Também, aqueles estudantes adultos (do 
CIL) necessitam, muitas vezes, vislumbrar possibilidades 
para conviverem melhor com seus filhos e demais adul-
tos. E foi pensando no desenvolvimento e construção de 
“ideias e convicções” autônomas, respeitando emoções 
e sentimentos individuais para ”aquisição de sabedoria”, 
qualidade de vida e percepção do outro – desenvolvi-
mento da empatia, com a intencionalidade de que uma 
cultura de paz seja instalada habitualmente, que coloquei 
em prática as ações que relaciono nesta carta.

Feita a análise da conjuntura dos estudantes do CIL-01 
de Planaltina e da comunidade plural inserida nele, parti 
para a prática. Provocada pelo (a) professor (a), estudan-
te ou qualquer outro elemento/fato dessa comunidade 
escolar, marquei com o (a) professor (a) o dia em que 
entraria na sala de aula para, juntos, conversarmos com 
os estudantes. A conversa durou em torno de meia hora 

a quarenta minutos. No dia da conversa, pedi anuência 
aos estudantes, escrevi a frase “Somos todos iguais” no 
quadro e o dividi em dois lados. Um lado para as concor-
dâncias e o outro para as discordâncias das reflexões, co-
mentários e/ou respostas às perguntas feitas por mim. A 
cada pergunta ou discussão feita, outras surgiram para 
que o/os assunto/assuntos fossem mais bem refletidos, 
ampliados. O cuidado que tive de ter foi para que o es-
tudante construísse sua autonomia sem que lhe fossem 
impostas verdades, crenças ou valores meus: não sou 
conselheira, muito menos ‘dona da verdade’. Minha fun-
ção deve ser isenta, neutra.

Pois bem, comecei a fazer perguntas e esperar opiniões, 
para fazer mais perguntas: “Realmente, somos todos 
iguais? Em que somos iguais? Em que somos diferentes? 
Qual/quais as diferenças entre nós e os demais seres vi-
vos? Como nos relacionamos com os vivos? E com os não 
vivos? Para que devemos procurar nos relacionar bem? 
O que é respeito? Para que existe a discriminação? Quais 
ou quantas vocês conhecem? Você já sofreu algum tipo 
de discriminação, onde, quando, por quem? Quem aqui 
tem a coragem de dizer se já praticou algum ato desres-
peitoso, discriminatório, algum ato violento? Por que e 
para que você o fez? Com quem? Você acha que sermos 
diferentes nos traz algo positivo? O quê? Para que ser-
vem as desavenças, os conflitos? Precisamos concordar 
com tudo e todos? Como podemos agir para sermos fiéis 
a nós mesmos e respeitar o outro? Quem, para você, é 
mais difícil de conviver? Ou viver-com?”.

Outras perguntas iam surgindo no decorrer da conversa. 
Importante sempre ser ressaltado o não julgamento. A 
conversa foi pautada com a isenção de julgamentos. O 
respeito à individualidade foi sempre preservado, como 
também os valores de cada um. O que foi feito, com cui-
dado, foram perguntas para que eles refletissem e mu-
dassem seu comportamento se assim decidissem. O não 
julgar, o não expressar gestos de desagrado ou irônicos 
fizeram com que os estudantes demonstrassem segu-
rança ao expressarem seus sentimentos, suas emoções, 
suas necessidades e, assim, estabelecerem o sentimen-
to de pertença.

Por fim, fiz as últimas perguntas: O que podemos fazer a 
partir de agora? E afinal, somos todos iguais? Depois de 
relatar e dar possibilidades para o melhor viver/conviver, 
concluiu-se que são as diferenças que nos igualam. So-
mos todos iguais… Porque somos todos diferentes. Que 
conviver com a diversidade se faz necessário para nosso 
próprio crescimento como gente, como pessoa, como 
adultos responsáveis e autorresponsáveis que buscamos 
ser. É na convivência com o diferente que desenvolvemos 
nossa tolerância e controle emocional, nossa empatia.

Agradeci a compreensão, a participação e me dispus a 
ouvi-los na minha sala, individualmente, caso alguém 
necessitasse ser ouvido, ajudado, compreendido. Dei um 
até logo e fui para outra turma. Foi muito bom ver as di-
ferenças entre as turmas, as idades, a forma como eles se 
relacionam com determinado professor (a). Até o horário 
que estudam faz diferença nas reflexões e posturas. Os 
resultados também foram significativos para o desen-
volvimento das aulas, segundo relatos de professores.

Sou Maria da Piedade Albuquerque de Souza, orientado-
ra educacional da SEEDF, trabalho na Regional de Ensino 
de Planaltina-DF, lotada no CIL 01 de Planaltina (Centro 
Interescolar de Línguas) e minha matrícula é 242968-3. 
Escrevi esta carta para ter o registro desse trabalho, ofe-
recer aos companheiros (as) comprometidos (as) com a 
educação uma possibilidade de reflexão da sua prática 
e também aos demais leitores para que compreendam 
um pouquinho da abrangência e responsabilidade que a 
função da Orientação Educacional tem na busca da pre-
servação dos direitos de estudantes, construção de qua-
lidade de vida e cultura de paz   
.
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A ARTE DE SE CONHECER 
Maria Solange de Sousa Araújo34  

34  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Esta carta foi escrita em uma linda e agradável tarde de 
primavera após longa reflexão sobre a práxis pedagógica 
da Orientação Educacional. 

Atuo no Centro de Educação Profissional Escola Técnica 
de Planaltina – CEP-ETP no Distrito Federal que ofere-
ce cursos na modalidade presencial a 634 (seiscentos e 
trinta e quatro) estudantes para formação em Técnico 
em Análises Clínicas, Nutrição e Dietética, Enfermagem, 
Saúde Bucal, Gastronomia e Segurança do Trabalho. A 
Unidade Escolar oferta também Ensino a Distância com 
os cursos de Técnico em Controle Ambiental, Informáti-
ca, Libras, Secretaria Escolar, Registro e Informações em 
Saúde, capacitando 1.385 (hum mil trezentos e oitenta e 
cinco estudantes). Há ainda Cursos de formação Inicial e 
Continuada (FIC) com os cursos de Auxiliar de Farmácia, 
Agente de Alimentação Escolar e Agente Comunitário de 
Saúde, habilitando 380 (trezentos e oitenta) estudantes. 
Os educandos do CEP-ETP têm idade que varia entre 16 
a 60 anos. 

Seguindo determinações da Secretaria de Educação do 
Governo do Distrito Federal, os estudantes dos cursos 
da modalidade presencial frequentam as aulas normal-
mente em 2022, após o período pandêmico que impôs a 
reestruturação de oferta do ensino e a Secretaria de Edu-
cação disponibilizou as aulas online durante a epidemia.  

No decorrer do ano letivo os coordenadores e professo-
res observaram que alguns estudantes demonstravam 
apatia, intolerância e desânimo gerando conflitos em 
sala de aula. Situação que afetava o relacionamento en-
tre os aprendizes e consequentemente comprometendo 
o aprendizado e a cultura de paz. 

Após diálogo com direção, coordenadores, professores e 
estudantes percebi a necessidade de intervenção junto 
ao corpo discente demonstrando empatia no pós-pan-
demia e motivando a disseminação da cultura de paz em 
seus ambientes escolar, familiar e laboral. 

Idealizei então o Projeto “A Arte de se Conhecer” aplican-
do com os educandos dos cursos da modalidade presen-
cial que foi aceito com muito entusiasmo.  

O objetivo do referido projeto foi de oportunizar ao estu-
dante o conhecimento de si mesmo para que ele pudes-
se refletir sobre a sua personalidade, seus gostos, seus 
valores, suas qualidades, seus defeitos, suas crenças, seu 
projeto de vida e como o outro era visto. O estudante ao 
perceber a si mesmo e o próximo adquire conhecimen-
tos para realizar mudanças significativas que contribui 
para o seu bem-estar e do outro. Quando se toma cons-
ciência do eu, percebe a importância da melhoria con-
tínua e o quanto isso irá refletir positivamente na sua 
dignidade e em seus relacionamentos. 
O projeto foi desenvolvido nas turmas com a explanação 

da importância de se conhecer expondo os benefícios 
do autoconhecimento para controlar as emoções e para 
aperfeiçoar os relacionamentos.  

Foi aplicado o questionário com dezesseis perguntas so-
bre autoconhecimento e os estudantes respondiam em 
seu próprio caderno. Sugeri que analisassem as respostas 
constantemente a fim de constatar o que havia mudado 
e o que deveria ser modificado de acordo com a vivência 
e aprendizado de cada um. Sempre observando as vanta-
gens de se conhecer para buscar alternativas satisfatórias 
diante das situações compreendendo que há aprendiza-
gem em tudo, desde que o faça de forma aceitável, serena 
e aprazível. Após finalizar as respostas do questionário 
dialogamos sobre cada inquisição e o aprendizado obtido 
valorizando cada descoberta e experiência. 

Ao final, foi lida a história de O Peixe Pixote de Sônia Jun-
queira da Ed. Ática com reflexão da narrativa. Entreguei a 
mensagem impressa: “me olhei no espelho e perguntei: 
Quem é você? E ele disse: Suas escolhas…” 

Convidando-os a aprofundar no autoconhecimento, os 
surpreendi com uma lista de sugestões de músicas e fil-
mes impressa e entregue junto com a mensagem ante-
rior. Eles foram encorajados a apreciar as melodias e as 
obras cinematográficas a fim de ressignificar conceitos 
e emoções e de desfrutar de agradável estado de bem-
-estar e equilíbrio.   

Deste modo, é perceptível a importância da articulação 
da Orientação Educacional com a comunidade escolar 
que vai além das práxis pedagógicas.  É necessário pri-
meiro sentir, apreciar, enxergar além das aparências. 
Para isso, usufruímos das nossas melhores ferramentas 
de trabalho: o coração, a empatia, o olhar peculiar. Em 
seguida, deixe-se guiar pela intuição aliada ao desejo de 
bem-querer e uma boa pitada de generosidade. Ainda 
que nos falte suporte material, financeiro, psicológico e 
valorização profissional, a recompensa vem em forma 
de reconhecimento dos favorecidos que indaga sobre 
qual mensagem agradável será ofertada a eles sempre 
que entro em sala de aula. Atitude que corrobora com a 
efetividade das ações desenvolvidas.  
  
 

AS RAZÕES DE RAQUEL
35

 
Marina Cantanhêde Rampazzo36 

35  Nome fictício para proteger o sigilo da estudante.
36  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

 Eu atuava como única orientadora em uma escola de 
anos finais na periferia do Distrito Federal. Desenvolvia, 
em parceria com a psicóloga itinerante da Equipe Espe-
cializada de Apoio à Aprendizagem, o Projeto “Treze Ra-
zões para Viver”, com o intuito de desenvolver na escola 
uma cultura de valorização da vida, a fim de criar rede de 
apoio para que os estudantes pudessem se sentir acolhi-
dos e agirem de forma colaborativa. 

O projeto se deu devido aos elevados índices de auto le-
são, ideações suicidas e até tentativas de suicídio prati-
cadas pelos estudantes. O nome era uma alusão a uma 
série de TV que fazia muito sucesso entre os jovens à 
época, na qual uma adolescente explicava as treze ra-
zões que a levaram a cometer suicídio.   

As estratégias consistiram em acolhimento individual 
por meio de escuta ativa e sensível; promoção e partici-
pação em rodas de conversa coletiva entre os estudan-
tes; estímulo à frequência e participação nas atividades 
do turno integral a fim de engajar em atividades de artes 
e esportes; sensibilização, escuta e orientação aos res-
ponsáveis; trabalho com cartilhas, vídeos, textos e ou-
tros materiais de apoio; parcerias com profissionais de 
outras áreas, para auxiliar em atividades diferenciadas; 
atuação no aumento de repertório e na tomada de deci-
sões; apresentação de técnicas de respiração e atenção 
plena (mindfullness); mapeamento, acolhimento, escuta 
e encaminhamento também de professores e demais 
profissionais em sofrimento; sensibilização e formação 
continuada da temática em conjunto com a equipe pe-
dagógica da unidade escolar; encaminhamentos para a 
rede externa de saúde, conselho tutelar, assistência so-
cial, entre outros parceiros; promoção e divulgação dos 
contatos do CVV (Centro de Valorização da Vida).   

Apesar de ter atuação 20 horas no turno matutino, a 
escola me pediu para que auxiliasse em um caso desa-
fiador que vinha ocorrendo no noturno e que poderia se 
beneficiar do projeto, inclusive por naquele turno não 
ter a presença nem da Orientação Educacional, nem da 
Equipe Especializada.  

A estudante em questão tinha 17 anos, apresentava per-
fil de liderança, se envolvia frequentemente em brigas 
e discussões, era muitas vezes grosseira e ameaçava os 
colegas de turma. Ela também tinha muitas marcas re-
centes e antigas de autolesão, algumas bastante graves 
e, por vezes, a escola precisava acionar o SAMU devido à 
gravidade dos seus atos contra si mesma, inclusive den-
tro do próprio ambiente escolar. 

Raquel morava com a mãe, o padrasto, as irmãs, irmãos e 
sobrinhas. Ela também tinha um filho pequeno, cujo pai 
era desconhecido. Ela alegava que era fruto de um abuso 

praticado por um homem mais velho com quem ela não 
tinha mais contato. A família era conhecida pela comu-
nidade por ser “barra pesada” e era acompanhada pelo 
Conselho Tutelar. 

A cada vez que ela se envolvia em uma história mais 
complicada de agressão aos colegas, muitos se assus-
taram e até queriam evadir, sobretudo os mais idosos. 
A solução, para muitos, parecia simples: transferi-la de 
escola. No entanto, apesar de todo esse histórico, Raquel 
tinha um vínculo muito forte com a instituição e com vá-
rios de seus profissionais, em especial com a superviso-
ra. Assim, ela nunca faltava às aulas e o pior castigo pra 
ela eram as suspensões. Quando se falava na possibili-
dade de transferência, ela ficava totalmente desesperada 
e ameaçava tirar a própria vida, tendo chegado uma vez 
a fazer uma tentativa, tendo sido contida por colegas e 
professores até a chegada do SAMU.   

Foi assim que a gestão conseguiu chegar a um acordo 
com ela: que ela não seria transferida, desde que acei-
tasse fazer o acompanhamento com a orientação edu-
cacional e com os profissionais da rede de apoio indica-
dos. Conseguimos fazer a escuta e, aos poucos, criar um 
vínculo. Apesar da resistência, diante do acordo, conse-
guimos também um atendimento no CAPSi e algumas 
orientações de parceiros do CVV.  

Apesar da situação ter tido progressos, seguia com muita 
inconstância, tendo altos e baixos, momentos de maior e 
menor adesão por parte da estudante e situações com-
plicadas e graves continuavam acontecendo. Inclusive o 
surgimento da segunda gravidez, dessa vez de um rela-
cionamento conhecido e consentido.  

Já nos últimos dias letivos do ano, quando estava próxi-
mo das férias e de ela completar 18 anos e perder boa 
parte das proteções legais por parte do Estado, tivemos 
a confirmação de uma suspeita que sempre pairou: o pai 
do seu primeiro filho, e seu abusador, era o seu padras-
to. Essa era também uma das razões pela qual a escola 
era tão importante para ela, já que no horário da aula ele 
estava em casa e esse era um local em que ela se sentia 
protegida dos constantes abusos ou das brigas geradas 
para se defender.  

Também suas irmãs eram vítimas e, naquele momento, 
ela acabou assumindo o fato pois as sobrinhas estavam 
crescendo e começavam a ser ameaçadas na sucessão 
do crime. A mãe sempre soube de tudo e protegia o es-
poso, ao mesmo tempo que agredia quem pensasse em 
fazer qualquer tipo de denúncia. Havia também o fator 
financeiro que pesava muito, já que ele era o provedor da 
família e tinha um lado de Raquel que se sentia grata a 
ele e culpada por odiá-lo tanto. 
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Diante de todo esse cenário, expliquei a ela a necessida-
de de encaminhar o caso ao Conselho Tutelar para pro-
teger a ela, as sobrinhas e o resto da família. Entretanto, 
ela ficou extremamente revoltada e disse que não auto-
rizava, que eu não tinha o direito, que era melhor deixar 
tudo como estava e fez várias ameaças. Expliquei que eu 
tinha o dever, que era a minha obrigação enquanto ser-
vidora pública e pessoa comprometida com a socieda-
de, que era difícil pra ela entender, mas que nós adultos 
precisávamos ter essa responsabilidade, que seria me-
lhor pra ela. Mas ela saiu esbravejando e ainda proferin-
do ameaças e dizendo que se assim o fizéssemos, nos 
arrependeríamos. 

Sem perder tempo, junto à gestão da escola, fomos ao 
Conselho Tutelar e fizemos a denúncia, explicando a 
gravidade, mostrando trocas de mensagem comprovan-
do o conteúdo e alegando a urgência, tanto pelo risco das 
crianças envolvidas (as sobrinhas), quanto pelo fato de 
que a estudante deixaria de ser menor de idade, saindo 
da jurisprudência do próprio Conselho.  

Por sorte, vieram as férias para acalmar os ânimos e dar 
tempo à justiça de agir. Quando retornei, Raquel não 
estava frequentando a escola pois estava de licença à 
maternidade. No entanto, tinha passado na minha sala 
para me ver, segundo uma colega novata que me rela-
tou. Confesso que me deu um frio na barriga! Assustada, 
me certifiquei: 

— Tem certeza que era Raquel? 
— Sim. 
— Tem certeza que ela queria me ver? 
— Sim. 
— Ai, meu Deus… O que ela queria? 
— Trouxe o bebê pra você conhecer, estava no colo 
dela. E deixou também esse bilhete… 
 

O bilhete dizia (com erros de português): “Marina, obri-
gada por saber o que é melhor pra mim!”.   

     

O QUE APRENDI COM ALICE 
Patrícia Spindola Cutrim de Sena37 

37  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2009.
38  Nome fictício para proteger o sigilo da professora.
39  Nome fictício para proteger o sigilo da estudante.

Atuei 7 anos numa escola de Ensino Médio na periferia 
de Brasília, bem pertinho do Entorno Sul do DF. Por este 
motivo, sempre recebíamos muitos estudantes mora-
dores do Goiás. Nossos estudantes tinham a expectativa 
de receber uma formação melhor do que aquela ofere-
cida nas escolas goianas. Esses adolescentes tinham al-
gumas características peculiares. Em geral, eram filhos 
de pais com um pouco mais de condições financeiras, 
já que tinham que arcar com passagem, muitas vezes 
café da manhã, pois seus filhos tinham que sair muito 
cedo de casa. Ao mesmo tempo, eram adolescentes com 
uma autoestima baixa. Vinham de uma realidade social 
de muita vulnerabilidade. O acesso à saúde pública nas 
cidades do entorno era muito precária. As questões de 
segurança pública eram muito sérias e havia relatos e 
muita drogadição em suas vizinhanças. Os seus pais 
eram trabalhadores de Brasília e faziam longos trajetos 
de ônibus até o trabalho e por este motivo ficavam muito 
ausentes de seus lares. Suas famílias eram de gerações 
de mulheres “solo” que criavam seus filhos com pouca 
ou sem ajuda dos pais.  

Quando cheguei a esta escola em 2009, já havia um 
projeto muito exitoso na Parte Diversificada que tinha o 
objetivo de explorar as temáticas relacionadas às sexua-
lidades, cidadania, drogadição e projeto de vida. Um pro-
jeto que havia surgido há muitos anos, quando as ques-
tões de vulnerabilidades dos estudantes na escola eram 
ainda piores. O Projeto Viva + tinha um currículo muito 
estruturado que atendia desde as turmas de 1º anos até 
o 3º ano. Os professores que atuavam nestas turmas, 
em geral, eram muito comprometidos com o aprofun-
damento das temáticas buscando sanar um pouco das 
faltas que estes estudantes tinham. Como orientadora 
educacional, passei a ter uma parceria muito próxima 
com os professores que atuavam no projeto pela proxi-
midade das temáticas trabalhadas e pela sensibilidade 
com as questões vivenciadas por nossos alunos.  

Em 2015, a professora Liliane38 iniciou a temática de se-
xualidades nas turmas de 2º ano trabalhando as ques-
tões informativas a respeito dos direitos sexuais do ado-
lescente. A professora, muito experiente, desenvolveu 
temas como pedofilia (tema muito explorado na época 
devido à recente CPI da Pedofilia), abuso sexual de crian-
ças e adolescentes e canais de denúncia. O tema por si já 
é muito delicado e por vezes pesado, mas desta vez todas 
nós tivemos uma grande surpresa. Uma das melhores 
estudantes da turma, conseguiu o número particular da 
professora e enviou uma mensagem pedindo para con-
versar, afirmando que ela estava vivendo uma situação 
de violência. 

A professora entrou em contato comigo e nós marcamos 
para conversar com a estudante juntas. Alice39 veio à mi-

nha sala com a professora Liliane e relatou que desde 
seus 8 anos vinha sendo abusada por um vizinho e gran-
de amigo da família. Relatou que nunca teve coragem de 
reagir e de falar nada a ninguém por medo da reação de 
seu pai, mas que neste momento não tinha mais o que 
fazer, pois estava grávida. Acolhemos a história de Alice 
e informamos a ela que nossa obrigação legal era comu-
nicar aos seus responsáveis sobre todo o ocorrido e que 
no momento, ela precisava de acompanhamento desta 
gravidez. Ela chorou e nos disse do seu medo em relação 
a seu pai. Seu pai ficaria muito decepcionado e iria matar 
seu amigo de tanto ódio. Nos oferecemos para conversar 
com sua mãe primeiro e juntas, nós e sua mãe, pensarí-
amos em alguma forma de comunicar a seu pai. Ela con-
cordou e então marcamos com sua mãe.  

Acolhemos sua mãe e contamos tudo que Alice havia 
nos relatado e informamos sobre nossa responsabili-
dade de informar aos órgãos de proteção de crianças e 
adolescentes. A mãe chorou. Ficamos muitas horas ou-
vindo suas dúvidas, sua culpa, seus medos e por fim nos 
colocamos à disposição para ajudar a comunicar ao pai 
sobre o ocorrido. Conversamos com nosso gestor e ex-
plicamos o caso e pedimos sua ajuda, pois não sabíamos 
como seria a reação do pai. Ele concordou em estar junto 
conosco e sugeriu que fizéssemos essa reunião no dia 
da paralisação dos professores. A escola estaria vazia e 
evitariamos a exposição da estudante. Acertamos assim. 

Foi uma manhã muito tensa e dura e triste. Fizemos o 
acolhimento ao pai e nosso gestor se encarregou de ini-
ciar a conversa narrando os fatos. O pai ficou indignado, 
como era de se esperar, e não conseguiu ficar na sala. 
Saiu da sala transtornado e sua esposa saiu atrás. Ele 
ficou vários minutos na frente da escola, tentando assi-
milar a situação. Enquanto isso, a mãe e Alice estavam 
conosco na sala da Orientação Educacional. Quando o 
pai foi capaz de falar sobre o assunto, retornou à sala e 
pudemos dar os encaminhamentos devidos.  

Fizemos o encaminhamento ao CEAM (Centro de Aten-
dimento à Mulher) da cidade de Valparaíso de Goiás. Já 
havíamos feito o contato anterior com os responsáveis 
que nos deram todas as instruções necessárias para o 
atendimento da estudante. Orientamos também a rea-
lização da ocorrência policial e o acompanhamento da 
saúde da mãe e da criança. 

Alice foi acolhida no CEAM e teve todas as orientações so-
bre seus direitos em relação à continuidade da gravidez e 
possível doação da criança para adoção. Acolhida na saú-
de de sua cidade, fez todos os exames e descobriu-se que 
estava com 6 meses de gravidez. Em relação ao abusador, 
tivemos a informação pela família na época, que ele su-
miu da vizinhança e que o processo corria na justiça.



60 61

Cartas Pedagógicas da Orientação Educacional e Outros Escritos

Alice continuou a estudar e nos impactou com sua resiliência. Em relação aos estudos, conti-
nuou sendo uma excelente estudante, responsável e mantendo boas notas. Em relação ao bebê, 
resolveu junto com seus pais manter a gravidez e criar o bebê. Durante a gravidez e quando o 
bebê nasceu, nossa preocupação era em protegê-la e não deixar que o fato fosse revelado a res-
peito do abuso. Ficamos receosos em relação a sua reação quando a barriga estiver maior e como 
lidaria com o fato. Entretanto, Alice mostrou-se forte e teve um grande apoio de sua família. No 
ano seguinte ao nascimento da criança, Alice permaneceu estudando na escola cursando o 3º 
ano do ensino médio com o mesmo perfil anterior a todo o ocorrido.  

A professora Liliane aposentou-se. Eu não estou mais trabalhando na mesma escola. Mas man-
temos contato sempre. Em uma de nossas conversas pelo Whatsapp, Liliane me mandou uma 
foto de Alice com seu pequeno. Ela terminou o curso de Contabilidade e já tem sua carteira pro-
fissional. Está trabalhando em sua área. E está muito feliz. Alice e sua família nos ensinaram 
muito na época e até hoje. Nos ensinou que nosso trabalho de prevenção à violência sexual de 
crianças e adolescentes tem um valor ímpar. Valor de prevenir, alertar e tirar da invisibilidade 
situações de violência escondidas pelo medo e pela desinformação. Alice nos ensinou que o tra-
balho coletivo é maravilhoso! Eu, a professora Liliane e nosso querido gestor nos unimos para 
apoiar e acolher sua família. Nos fortalecemos para fortalecer. Alice nos ensinou que uma his-
tória triste de violência pode se transformar numa linda pérola de superação. E fazer parte desta 
história me traz muito orgulho em ser orientadora educacional.  

  

REFLEXÃO SOBRE O IMPACTO DO 
ESTILO PARENTAL NA FORMAÇÃO 
INTEGRAL DA CRIANÇA
Renê da Costa Ferreira40 

40  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Caros Colegas, 

Escrever essa carta pedagógica está sendo um grande 
desafio, primeiro, definir um caminho a ser seguido, qual 
seria o tema a ser abordado, em segundo, como se daria 
essa abordagem? Um coisa eu já tinha certo em minha 
mente, que o texto teria que ser leve e realista, pois mi-
nha prática como Orientadora Educacional deveria ser o 
meu ponto de partida, e decidi falar das minha vivências 
na educação Infantil, que vejo como sendo o berço da 
humanidade, e acredito ainda não ter sido reconhecido 
por ela como a base novas Gerações. 

Por meio desta carta venho falar sobre alguns pontos 
que acredito ser fundamentais para se desenvolver um 
trabalho na Educação Infantil tendo como referência a 
Pedagogia Crítica libertadora, a Pedagogia do Oprimido 
e principalmente o que diz Paulo Freire sobre a Tirania 
da Liberdade, onde algumas crianças nos dia de hoje 
podem tudo, elas gritam, riscam as paredes, não sabem 
lidar com as frustrações, apresentam grande resistência 
a seguir comandos.

Isso se deve principalmente pela superproteção dadas 
pelos pais, que muitas vezes não sabem construir limi-
tes, sentem medo e ou receio em dizer “não” aos filhos, 
e para completar passam a responsabilidade de cuidar 
e zelar pelo bem estar dos filhos, enquanto estão em sua 
companhia às novas tecnologias, o uso de tela em exces-
so é prejudicial. 

Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Indignação já 
apresentava questões que o preocupava sobre a edu-
cação e forma de se educar, e na da importância de se 
criar mecanismos para favorecer a criticidade em nos-
sas crianças e acredito oportunizar o mesmo para as fa-
mílias. E tanto a escola quanto as famílias devem estar a 
postos para lutarem contra e qualquer injustiça, em prol 
da ética e da cidadania almejando deixar o exemplo para 
as novas gerações.

Apesar de sua aplicabilidade na primeira infância não 
ser tão difundida e divulgada, como em outras etapas da 
educação. Mas é de conhecimento de todos que a forma-
ção dos professores tem muito a agradecer a esse grande 
educador, e que Freire é o responsável direto em tornar a 
educação infantil mais humana e mais significativa para 
o educador e para o educando. 

Para a construção de um Projeto Político Pedagógico ali-
nhado à realidade sociocultural da comunidade, temos a 

Pedagogia da Tolerância, que demonstra a necessita de 
se conhecer o contexto em que se vive os estudantes, e a 
partir desse conhecimento surge necessidade de mudar 
o que se vive, que é difícil, porém não impossível. Trans-
formar a forma como as relações se dão no mundo, e ter 
em mente o quanto é importante acreditar na boniteza, e 
principalmente se reinventar, criando uma consciência 
social e se tornando um educador mais preocupado com 
história de vida de seus estudantes. 

Estar atuando há quase 03 anos na educação infantil, me 
influenciou forma positiva nessa questão de mudar a re-
alidade em que vivemos, e nossas crianças precisam de 
suporte adequado para terem condições compreender e 
de sonharem com uma vida melhor, de difundirem es-
ses sonhos no futuro e serem aptas a realizarem as mu-
danças necessárias, mas para que isso se torne possível 
nós enquanto “Escolas” precisamos dar esse suporte. E 
ser esse suporte será possível a partir do momento em 
que reconhecemos as nossas crianças como donas de 
conhecimentos e de saberes que serão valorizados e de 
serem vistas como sujeitos de direitos e suas habilidades 
reconhecidas, transformando-as em suas potencialida-
des que lhe farão aprender e ao mesmo ensinar.

Hoje tenho a certeza enquanto orientadora educacional, 
do quão preciosa é a primeira infância, que por muito 
tempo nossas crianças foram robotizados em atividades 
de mera reprodução, como intitulou tal prática de Educa-
ção Bancária, Paulo Freire dizia que tais atividades empo-
brecidas e sem sentido, hoje estão sendo superadas com 
as orientações da BNCC, onde trabalhamos os campos de 
experiências, para as crianças pequenas e vejo o quanto 
o ambiente escolar deva ser planejamento e um espaço 
de descobertas para atender as necessidades delas, um 
ambiente que elas possam vivenciar situações do seu 
cotidiano de forma lúdica e com intencionalidade, assim 
possamos fazer com que aprendam na prática a viver em 
sociedade, a se expressar, a se colocar no lugar do outro 
e principalmente a entender a importância do outro em 
suas vidas, e que ninguém é melhor que ninguém.

Devemos lutar junto para garantir uma educação básica 
de qualidade e que ela venha a ser prioridade nos planos 
de governos, sem investimentos significativos na educa-
ção como o todo, o nosso trabalho fica prejudicado.

Mas no meu ver não é só papel do Estado e da escola, 
estar nessa briga por uma educação de qualidade para 
nossas crianças, tem um segmento da sociedade que 
deve ter protagonismo, ser o líder nesse processo, sim, a 
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família, que diante de tudo que foi colocado, precisa usar de sua influência sobre nossas crianças, 
e dentro do papel que lhe compete, arregaçar as mangas e ir a luta, utilizando os meios legais e 
tudo o que for possível para fazer valer seus direitos, e principalmente cumprir com seu deveres. 

Mas deveres? As famílias não estão cumprindo com seus deveres? É um assunto delicado querer 
colocar a culpa em alguém, e aqui eu não tenho esse objetivo, gostaria de alertar a sociedade, que 
algumas famílias, em situações diversas e às vezes atípicas, não generalizando, deixam o papel de 
educar apenas para as escolas, quando deveria haver uma parceria entre essas duas instituições.
 A família, independente de seu formato, é a primeira e principal referência que a criança terá 
contato para compreender o mundo que a rodeia e nele aprender a interagir. Mesmo que escola 
e outras instituições sociais sejam importantes, é na família (biológica ou não) que tudo se inicia, 
e ali que ela deve ser e se sentir protegida, acolhida, e amada, e a escola também tem esse papel. 

Mas hoje eu vejo nossas crianças precisando de limites, de entender que o não é não, que os adultos 
têm responsabilidades sobre ela, que na escola não é diferente, por isso, a escola e a família preci-
sam trabalhar juntas, uma compreendendo o papel da outra, e ambas se completando. 

Claro que precisamos fortalecer essa parceria, chamar as famílias a participarem na nossa roti-
na, estarem presentes na vida escolar dos filhos, entender as dificuldades em sala, e o contrário 
se faz necessário, precisamos conhecer a realidade sociocultural das nossas famílias e às vezes 
me sinto frustrada quando não temos o retorno necessário dos pais, mas uma das minhas metas 
em 2023, e tentar entender o que as famílias pensam sobre esse problema e como juntos pode-
mos reverter essa situação, por que a escola não se faz sozinha, e as famílias contando com o au-
xílio dela pode avançar ainda mais na construção de uma sociedade mais igualitária e empática 
para seus filhos. 

Planaltina-DF, 14 de outubro de 2022.   

  

PROTEÇÃO ANIMAL COMO VALORIZAÇÃO 
DA VIDA E CULTURA DE PAZ 
 
Romualdo Rossi Tolentino de Oliveira41   
Adriana Ferreira de Oliveira Rodrigues42   

41  Orientador Educacional na SEEDF desde 2019.
42  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

“A compaixão para com os animais é uma das mais 
nobres virtudes da natureza humana.” 
Charles Darwin 

A valorização da vida é uma temática extensa e comple-
xa, é revisitada pela ação humana em vários momentos 
de interação interpessoal, profissional, interventiva, entre 
outras oportunidades, com destaque para a atividade edu-
cacional, na qual o tema é desenvolvido sob planejamento 
e com objetivos definidos. Em interdependência com a 
valorização da vida, e subjetivamente na mesma direção, 
se encontra a cultura de paz, que constitui-se como um 
amplo conjunto de posturas, atos, iniciativas e reflexões 
em busca de novas relações humanas, em que se possa 
combater a violência, propiciando novos olhares sobre os 
conflitos e as oportunidades de crescimento pessoal e co-
letivo a partir – também - das situações de divergência. 

A partir desses princípios, realizamos o projeto “Prote-
ção animal como valorização da vida e cultura de paz”. 
O principal objetivo foi sensibilizar a comunidade local, 
a partir da intervenção com os estudantes, a um novo 
olhar sobre o ambiente, em especial sobre os seres vivos, 
refletindo valores da cultura de paz como empatia, soli-
dariedade e prática do bem.  

As diretrizes da orientação educacional apontam para 
ações necessárias nesse sentido. De acordo com o nosso 
referencial norteador (Orientação Pedagógica da Orien-
tação Educacional – OP/OE):  

A Orientação Educacional é entendida na perspecti-
va histórico-cultural como uma das ações educativas 
[…] com vistas à realização de seus direitos individu-
ais e coletivos, considerando a diversidade cultural e 
ambiental […] (SEEDF, 2019, p. 20, grifo nosso). 

De igual maneira, também como apontado na OP/OE, o 
Regimento Escolar da Rede Pública do DF (2015, Art. 128, 
p.32), preconiza em seu inciso V: “Realizar ações integra-
das à comunidade escolar, considerando os Eixos Trans-
versais do Currículo”, sabendo-se que um dos principais 
eixos transversais a Sustentabilidade/ Meio Ambiente. 

Movidos por esses fatores, articulamos (a Escola) com 
os projetos AMEM, Blog da Negah, Dogs da Ponte Alta, 
ReciclaPet e Equipe do Deputado Daniel Donizet (CLDF) 
para implementarmos a intervenção em nossa Unidade 
Escolar. Inicialmente, foi realizada uma divulgação/pre-
paração entre os professores para abordarem o tema in-
formalmente na sala de aula, para despertar interesse e 
curiosidade entre os estudantes. Durante esse momento 

prévio surgiram diversos tipos de comentários, dúvidas, 
indignações: relatos de casos de maus-tratos a animais; 
necessidade de informações sobre denúncias de aban-
dono; possíveis ações para ajuda a animais em vulnera-
bilidade; animais “de rua”; órgãos e entidades de defesa 
animal, dentre outras abordagens. 

No dia 22 de setembro foi apresentada uma peça teatral, 
em que se simularam situações de abandono, maus-
-tratos, omissões e também atitudes positivas em de-
fesa dos animais. Um dos principais focos da peça foi 
esclarecer as possíveis providências ante as situações 
em análise, com base em leis já em vigor no Distrito Fe-
deral, como também as diversas formas de denunciar a 
órgãos protetivos.  

Também foi apresentado aos estudantes o concei-
to de “animais comunitários”, sob a ótica da lei distrital 
(6.612/20) que permite – e incentiva - a instalação de 
abrigos e a disponibilização de alimentação e água nos 
diversos espaços públicos, onde permaneçam ou tran-
sitem animais. Esclarecemos aos estudantes sobre a im-
portância da castração, como forma protetiva da proli-
feração de animais, sem disponibilidade de tutores para 
oportunizar vida digna. Da mesma forma, foi incentivado 
o resgate de animais vulneráveis para cuidados, trata-
mentos, vacinação e vermifugação. 

Após a apresentação teatral os estudantes puderam se 
expressar, relatando fatos vivenciados em seu cotidiano, 
posicionando-se sobre a temática desenvolvida. Nes-
se momento, diversas questões foram levantadas, e os 
diálogos suscitados puderam acrescentar informações 
valiosas para todo o público presente.  

A ação foi realizada com os três turnos em funcionamento 
na Escola: matutino (7º, 8º e 9º anos do E.F., EJA-int.), ves-
pertino (6º, 7º anos do E.F., EJA-int.) e noturno (EJA – 1ª, 2ª 
e 3ª fases). Já estamos em articulação com os grupos par-
ceiros para uma ação maior, envolvendo também os fa-
miliares dos estudantes, em evento aberto à comunidade. 

A proteção animal continua como tema em nossa Es-
cola. Após a abordagem do projeto houve um despertar 
sobre essa causa, os estudantes têm demonstrado pre-
ocupação e procurado cada vez mais se integrar ao as-
sunto, correlacionado com os saberes e acontecimentos 
vividos em âmbito familiar e comunitário. 

A partir dessa experiência, resta-nos convidar a Rede 
Educacional do Distrito Federal para solidarizar-se com 
essa causa, implementando ações no sentido de proteger 
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os seres que se encontram em vulnerabilidade, a que se soma a incapacidade de se expressar e 
denunciar seu próprio sofrimento. Com a empatia exercida nessas oportunidades, tornamo-nos a 
voz sofrida desses animais, e a cada gesto de ajuda nos realizamos como humanos, concretizando 
a solidariedade e o verdadeiro amor, essencial para a nossa vida. Mesmo sabendo da variedade de 
atribuições dos profissionais da Orientação Educacional, podemos asseverar que uma ação não 
impede as outras, é perfeitamente possível abordar a causa animal em conjunto com outras ações, 
e assim ampliar os benefícios das intervenções. Esperamos que esse projeto possa incentivar a 
multiplicação da abordagem nas escolas do Distrito Federal. Por fim, nossos “augradecimentos”! 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS  
Ronison Gonçalves Rodrigues 43

43  Orientador Educacional na SEEDF desde 2019.

Minha trajetória na Orientação Educacional começou 
em 2019, quando fui nomeado para esse cargo. Comecei 
atuando no CEF 407 de Samambaia, no segundo semes-
tre de 2019. No entanto, sou servidor da Secretaria de 
Educação, desde de 2006, onde atuei desde a Merenda, 
Secretaria Escolar, Docência e atualmente, como orien-
tador educacional. 

Nesse cargo, que lida com vários campos da vida dos 
nossos estudantes, venho aprendendo e percebendo o 
quanto o ambiente escolar está se tornando, a cada dia, 
mais complexo e absorvendo as demandas/questões so-
ciais. E diante de tantas demandas, as mais latentes es-
tão relacionadas às questões socioemocionais (conflitos 
intra e extraclasse; familiar, existencial) que desenca-
deiam para atitudes negativas e que nossos estudantes, 
algumas vezes sem o devido amparo familiar e do Esta-
do, não estão sabendo lidar com essas questões. Esta-
mos passando por tempos muito conturbados em nível 
mundial e precisamos juntos – Governantes/Sociedade 
– repensarmos nossa trajetória enquanto Humanidade. 

Claro que nesse contexto mundial só conseguiremos re-
verter se cada um fizer a sua parte… a exemplo do tra-
balho de “formiguinha”, tentando mudar sua realidade 
mais próxima. E o mais próximo da gente, Orientação 
Educacional, está em nossa Comunidade Escolar, que 
nos é apresentada por cada um dos nossos estudantes, 
que chegam em nossas escolas com toda sua bagagem 
social; e muitas vezes vê na escola um ambiente acolhe-
dor, mesmo sabendo que esse mesmo espaço por vezes 
acaba sendo hostil. 
 
A Orientação Educacional vem me proporcionando a 
cada dia um despertar para uma postura mais solidária, 
empática, de gratidão e atenta ao meu semelhante. Nes-
ses 03 anos como orientador vivenciei muitas situações 
que me fizeram refletir sobre o que dá sentido à vida de 
cada pessoa. 

Em 2019, no CEF 407 onde comecei atuando na Orienta-
ção Educacional, fui procurando por outro profissional 
da escola que me pediu para atender um estudante que 
estava com atitudes e pensamentos muito conturba-
dos – pensando em situações de violência, drogas, rou-
bo, suicídio. Este último era mais preocupante, porque, 
segundo o profissional da escola que me procurou, era 
mais eminente.  

No mesmo dia – numa sexta-feira, procurei o estudante 
em sala de aula, e com a permissão da professora, per-
guntei ao estudante se ele queria conversar comigo na 
sala da OE. O estudante já me conhecia, mas nunca havia 
me procurado. Eu costumava passar músicas no inter-

valo para tentar me aproximar mais dos estudantes, pois 
tinha chegado há pouco na escola. Pois bem! O estudan-
te aceitou o convite e lá na sala da OE conversamos das 
14h até 17h50, e nessa tarde conversamos de tudo; eu 
falei da minha vida pessoal/estudantil/profissional e ele 
também se sentiu à vontade para falar da sua vida pes-
soal e seus conflitos, aquilo que estava angustiando ele 
e perpassou por questões familiares, principalmente. 
No desenrolar da nossa conversa, ouvimos músicas que 
refletimos juntos a letra/sentido; músicas do “universo” 
dele e do meu. Choramos juntos com alguns relatos mais 
íntimos – quando ele disse que estava pensando em de-
sistir de viver…, mas também rimos em outros momen-
tos e foi nesses momentos que percebi estar conseguin-
do fazer o estudante ver sua vida, seus problemas com 
outro olhar, outra perspectiva mais positiva. Uma das 
músicas que me ajudou na nossa conversa foi “A Vida é 
Desafio - Racionais Mc’s”.  

Ao final da nossa conversa, eu olhei bem nos olhos dele 
e lhe fiz um pedido. Eu falei para ele: “Eu quero te ver 
aqui na escola segunda-feira”; apertamos as mãos e ele 
não disse nada, apenas saiu. Mas eu senti confiança nos 
olhos dele. Segunda-feira, na hora do intervalo, ele es-
tava andando com outro colega e acenou para mim… eu 
estava passando músicas para os estudantes no inter-
valo. Depois as nossas conversas eram mais frequentes 
e percebi que ele precisava de alguém mais velho para 
lhe aconselhar, dar atenção, algo que ele não tinha em 
casa. Tentei contato com a família e não obtive retorno. 
Ah, enquanto eu escrevia essa carta eu estava ouvindo a 
música citada acima… 
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GENTILEZA E COMPAIXÃO: ANDAMOS 
TODOS PRECISADOS 
Rosângela Fernandes Montalvão44  

44  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

Eu saúdo com esta carta todos os meus amigos de jorna-
da e me sinto muito honrada em participar desse proje-
to: Cartas Pedagógicas.  

Refletir sobre a prática pedagógica resulta em melho-
ria significativa da minha atuação enquanto educadora. 
Tomo eu esse exercício de escrita como alguém que se 
revisita em diferentes momentos da vida. 

A Rosângela de hoje carrega em si tantas outras que fui e 
que ainda serei enquanto educadora. O eu observadora 
de mim mesma.  

Compreendo a orientação educacional como algo que 
perpassa toda a escola, desde a portaria até a gestão.  

E por esse entendimento, pensava que teria de encontrar 
soluções para todos os problemas da escola. Esse mo-
mento foi cercado por muito esforço e grande angústia.

A humildade de entender que a vida é viva e não está 
totalmente sob nosso controle, ajuda a aliviar o pensa-
mento. Percebo que ainda existem outros pormenores. 

Aprender que a solução das questões escolares não 
está unicamente centrada em mim. Poder falar um 
pouco da minha vulnerabilidade me fez ver o tamanho 
da minha força. Esse olhar traz o humano para perto. O 
humano que há no outro, na família, no aluno que aten-
do, no professor.  

Isso tudo me trouxe algo que preciso cuidar: acolher a 
compaixão. Tanto para as pessoas que acolhemos como 
para nós mesmos. Permitir-se sentir compaixão é hu-
manizar as nossas relações de trabalho. Sair do auto-
mático e ligar o importar-se. Destaco também o poder 
da gentileza,que fui descobrindo e experimentando no 
ambiente escolar.  

Um feliz encontro que tive e que depois dele não fui mais 
a mesma. Um presente que recebi das mãos da orien-
tação educacional. Foi o encantador encontro com a Pe-
dagogia da Cooperação.  Esse momento em que percebo 
que a solução dos problemas não está centrada em um 
elemento chamado eu e que existe algo além disso, que 
é o NÓS! Eu sou, porque nós somos.  

Ahhh, esse respiro me renovou! Tem um texto do Goethe 
que diz assim: 

“Quando uma criatura humana desperta para um gran-
de sonho e sobre ele lança toda a força de uma alma , 
todo o universo conspira ao seu favor.”  
Em 2020, junto com as minhas companheiras de jorna-

das propomos o EIC ( Equipe Integrada Cooperativa). Pre-
ciso falar o quanto fui agraciada pela vida! Com a presen-
ça de profissionais que amam o que fazem e que também 
tem esse desejo pelo coletivo sonhador realizável. 

O EIC é uma instância escolar com diferentes membros 
da equipe escolar, onde se propõem apoio mútuo entre 
os membros, acompanhamento durante o processo de 
trabalho, com diálogo, escuta, criatividade, união, cole-
tividade. Durante a pandemia, esse processo conseguiu 
permanecer e aprofundar.  

Na escola temos vários grupos aos quais pertencemos de 
formas diferentes. No grupo da Equipe de Apoio: Orien-
tação Educacional e Serviço Especializado de Apoio À 
Aprendizagem e Atendimento Educacional Especiali-
zado, a nossa união de trabalho se consolidou de uma 
forma muito bonita. Uma grande ponte entre nós se fez 
através da união. Percebo que a capacidade de conheci-
mento de cada uma de nós se ampliou. Dialogamos jun-
tas, nos ouvimos atentamente e ativamente. 

Nas outras instâncias do contexto escolar continuamos 
regando a plantinha da cooperação. Vejo que ela requer 
muita atenção, cuidado e gentileza e assim continuarei… 
aliás continuaremos! Avante sempre! 

O BILHETE DO ACASO
Rosemary dos Santos Menezes 45

45  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2008.

Olá colegas! Venho por meio desta compartilhar minha 
experiência profissional. Atuando como pedagoga-O-
rientadora Educacional em uma escola de anos iniciais 
do ensino fundamental da rede pública de ensino do 
Distrito Federal, aprendi que até para elogiar alguém, 
dependendo das condições, antes é preciso sensibilizar.

Quando cheguei à escola, fui recebida com muito en-
tusiasmo pelos colegas de trabalho. Era uma alegria 
tremenda. E isso foi maravilhoso! Eu estava recém con-
tratada e empolgada para iniciar as atividades. Logo co-
mecei a conhecer os espaços e tempos, e aos poucos a 
interagir com a comunidade escolar. Nessa caminhada 
percebi que os estudantes, em sua maioria, apresenta-
vam dificuldades tanto de aprendizagem quanto de rela-
cionamento com os colegas e que, por vezes, os familia-
res não conseguiam auxiliar e participar das atividades 
propostas pela escola. Diariamente, pensávamos em 
diversas estratégias para intervir nesta situação, e em 
como a Orientação Educacional poderia contribuir para 
o desenvolvimento dessas. Eram mil ideias. Mas enfim, 
pensando nas demandas e elegendo as prioridades, che-
gamos à conclusão que o ideal seria abordar como tema: 
a violência.

Construímos nossa proposta de forma colaborativa en-
tre os profissionais do Serviço Especializado de Apoio à 
Aprendizagem, da gestão, da Coordenação, do Atendi-
mento Educacional Especializado, do corpo docente e 
da Orientação Educacional. Nosso ponto de partida foi 
o Regimento das escolas públicas do DF e na sequência, 
a construção do regimento interno. Fizemos um bilhe-
te gigante sobre a estrutura e funcionamento da escola. 
O levamos em comitiva para as salas de aula. Visitamos 
uma a uma, apresentando-o ludicamente aos estudan-
tes. Conversamos sobre fatos que estavam no bilhete e 
que aconteciam, ou não, na escola ou na sala de aula. 
Tudo devidamente observado e registrado.

Durante o dia de avaliação institucional aproveitamos 
para apresentar o grande bilhete aos pais. Mas dessa vez 
fomos em dupla. Pedagoga e Orientadora Educacional. 
Chamamos os pais por turma. E demos ênfase aos pais 
dos estudantes do primeiro ano. Na nossa opinião era 
interessante trabalhar com estes pais com um cuidado 
especial porque eles estavam recém chegados, então in-
gressaram na instituição com um ritmo de acompanha-
mento diferenciado.

A partir dessas duas ações, ancorada nos registros obti-
dos nas falas de pais estudantes, e algumas percepções 
dos colegas de trabalho, reproduzi em cartolina, o jogo 
batalha naval. Neste, adaptado à Orientação Educacio-
nal, “brincamos” com as observações, promovendo o 
aprofundamento da conversa sobre os tipos de violência 
e o impacto desta no cotidiano, perpassando pelos eixos 

transversais do Currículo em movimento: Educação para 
a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direi-
tos Humanos e Educação para a sustentabilidade. E mais 
uma vez, fomos às visitas. Sala por sala. Trinta e quatro. 
Foi uma semana intensa. Ao final da “brincadeira” eu 
solicitava ao responsável pela turma a promoção de 
um espaço para ampliar as reflexões sobre o jogo. Cada 
turma aprofundou o tema a seu modo. Alguns fizeram 
desenhos, pinturas e outros escreveram frases, poemas 
e textos. As produções foram compartilhadas comigo. 
Então aproveitei para decorar toda a escola construindo 
três murais para expor, e de certo modo valorizar a cria-
tividade dos estudantes.

Passando para a avaliação da ação, por meio da escuta 
pedagógica, recebi diversos feedbacks e muitos encami-
nhamentos de estudantes, os quais deveriam ser trata-
dos individualmente. Foi quando me deparei com o PJ. 
Um estudante que de acordo com sua Professora apre-
sentava muitos desafios a vencer. Indisciplinado, irri-
tado e com dificuldades de aprendizagem. Matriculado 
no terceiro ano do ensino Fundamental, estava naque-
le mesmo curso há três anos. “Três vezes terceiro ano”, 
como ele mesmo costumava dizer.

Fui à sala dele, me apresentei e falei um pouco sobre o 
que faria a orientadora educacional naquele espaço. Fo-
ram diversas visitas falando sobre os tipos de violência e 
suas consequências na nossa vida e no ambiente. Tinha 
momentos para tudo e todos. Ora para brincar, ora para 
chamar a atenção; ora para conversar sobre as ativida-
des; ora para ouvir, e muitas horas para apenas ensinar 
aos estudantes uma forma de entregar o bilhete de con-
vocação aos pais. Era preciso ensinar a fazer esta entrega 
porque segundo eles “se chegar em casa com esse bilhe-
te minha mãe vai…”. Enfim, ciente do porquê do chama-
mento, era até mais fácil acessar as pessoas e fazer o 
chamado atendimento individualizado.

Bilhete entregue com sucesso! Recebi a visita da mãe 
de PJ. Ofereci meus trabalhos e ela aceitou. Foram vá-
rios momentos de conversa, trocas e aprendizados en-
tre acompanhamento individual, junto à professora, 
reuniões de pais e oficinas. No ir e vir desses encontros 
conheci parte da família. Inclusive fiquei sabendo que 
as pelejas lá eram resolvidas no facão. Ufa!! Mas con-
seguimos estabelecer uma parceria. Ela ajudou mode-
rando o falar e reforçando nas solicitações da escola em 
relação aos hábitos de cuidados com a saúde e estudos. 
Mas PJ, sempre inquieto, batendo nos colegas e tratan-
do as pessoas com rispidez, dizia que não conseguia 
entender o que a professora falava. Lembro que ele di-
zia que: “(…)não sei de nada. Sou um burro e nem quero 
estar aqui. Só venho porque minha mãe me manda”. Era 
uma fala recorrente e carregada de sentimentos: triste-
za, raiva, esperança…
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Quando informei à Professora sobre a evolução do acompanhamento ao estudante, ou seja, 
fazendo a tal da devolutiva, percebemos as necessidades estudantis e então acordamos que PJ 
precisava de uma atenção especial. Inserido no projeto interventivo, ele participava de aulas es-
pecíficas no contraturno, onde todas as atividades propostas eram voltadas para a aquisição de 
leitura e escrita. ele participou também de vários outros projetos que existiam na comunidade. 
Musicalização infantil e basquete. Além disso, uma vez por semana, a gente se encontrava na 
biblioteca para ler e conversar sobre como ele estava se sentindo dentro dos novos espaços e os 
estudos. Era um novo modo de viver e se tornou até monitor da turma.

PJ logo começou a ler, melhorou seu desempenho em sala de aula e participava das aulas com 
entusiasmo. Até seu humor mudou. Ele estava alegre, interagia positivamente com os colegas, 
fazia as atividades e todos os professores o ajudava com a compra de material escolar e até mes-
mo com itens de vestuário e alimentação. Um belo dia em visita à turma, eu o elogiei. Comecei 
falando dos momentos com todos e citei alguns nomes, citando-o. Para meu espanto, ele reagiu 
de forma super negativa. Levantou, gritou e chutou a cadeira para longe. A professora correu e 
conseguiu acalmá-lo. Ele sentou e eu pedi desculpas por ter citado seu nome sem antes conver-
sar com ele e ficamos todos em silêncio por alguns minutos. Espantados, uns estudantes fala-
ram sobre o ocorrido e outros apenas sorriam. Continuando com a palavra, finalizei minha visita 
agradecendo pelo aprendizado que tivemos juntos. Antes de eu sair da sala, PJ correu, me abra-
çou e chorando pediu desculpas. Ele disse que nunca alguém tinha falado bem dele. Que estava 
nervoso e que gostava de ser como ele estava sendo. Inteligente e educado. “(…)ninguém gostava 
de mim e agora gosta.”, e depois agradeceu sorrindo “(…) Obrigada tia por me ensinar a ser assim.”

Por fim, deixo aqui minhas impressões. Aprendi que com um simples bilhete a Orientação edu-
cacional pode auxiliar um estudante. Que com um simples bilhete, posso ser uma profissional 
diferente. Que com um simples bilhete, posso mobilizar todo um grupo. Que com um simples 
bilhete do acaso posso descobrir que erro. E que posso fazer diferente e cada vez melhor! 

“TUDO É POSSÍVEL ÀQUELE QUE CRÊ.”
Rosemery de Paula Cunha Pereira 46

46  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2013.

Cheguei a SEEDF no dia 10 de janeiro de 2013!

Escolhi um CEF para trabalhar em Sobradinho. E como 
a SEEDF tem as suas peculiaridades, passei a observar o 
trabalho desenvolvido com os professores, estudantes e 
responsáveis. Onde deparei-me com tamanha diferen-
ça no trato com as pessoas. Minha essência dizia que as 
pessoas merecem e devem ser tratadas com todo res-
peito que merecem. Os estudantes e responsáveis não 
eram tratados de uma forma respeitosa. Logo pensei!!! 
Como assim!!! Eles são os nossos “clientes”, merecem e 
devem ser tratados com todo respeito e cuidado.

A gota d’água foi na entrega do boletim do 1º bimestre, 
a reunião aconteceu no horário melhor para os profes-
sores, ou seja, em um dia da semana e a noite com a se-
guinte dinâmica: Os professores ficavam dentro de salas, 
separados por disciplinas, os responsáveis pegavam o 
boletim do lado de fora e só adentravam para conver-
sar com os professores se quisessem. Os que ousavam 
entrar recebiam uma enxurrada de reclamações, pon-
tuava-se somente os pontos negativos dos estudantes e 
os acusavam pela falta de interesse nos estudos. Os res-
ponsáveis saiam cabisbaixos, sem nenhuma esperança.

Na reunião de quarta-feira, solicitei aos professores 
uma avaliação da reunião de pais. Para minha surpresa 
eles pontuaram os pontos negativos: baixa frequência, 
os pais que precisavam comparecer, uma boa parte não 
comparecia, a fila dos professores da disciplina de Ma-
temática sempre era a maior, salas apertadas com filas…

Afirmei naquele momento que poderíamos organizar 
nossa reunião do 2º bimestre em outro formato, caso 
fosse da vontade deles.

Ficaram super animados e começaram a sugerir que 
fizéssemos uma galinhada ou sorteássemos cestas bá-
sicas, assim teríamos os responsáveis na reunião. Pon-
tuei que essa não seria a forma que eu havia pensado 
em conquistar a nossa comunidade e continuei dizendo: 
Gostaria muito que os responsáveis viessem ao colégio 
para conhecer o trabalho que foi desenvolvido, o que se-
ria desenvolvido e que tivéssemos uma dinâmica dife-
rente da que foi proposta no

Durante um mês nas segundas e quartas, sempre tra-
zia algo para valorizar a pessoa e o profissional, como: 
Vídeos, textos, dinâmicas e mensagens de incentivo/
valorização, com essas ações os colegas começaram a 
perceber o grande potencial que já tinham, mas que es-
tavam escondidos mediante as dificuldades pelas quais 
passamos enquanto da SEEDF. Descobriram que tinham 
brilho, que desenvolviam um trabalho em que a comu-
nidade não sabia. Foi cansativo, mas valeu a pena como 
veremos a seguir. Eu ainda não havia passado minha 
proposta para a reunião do 2º bimestre.

Então surgiu a oportunidade da qual eu estava esperan-
do, a coordenadora solicitou uma data para a 2ª reunião 
de pais/responsáveis. Levantei logo o dedo e pedi a pala-
vra. Lembrei de nossa avaliação da 1ª reunião com pais/
responsáveis, onde um dos pontos foi a infrequência dos 
responsáveis. Sugeri então que fizéssemos uma pesqui-
sa, para sabermos o melhor dia de reunião para os res-
ponsáveis e falei: Eles se sentirão valorizados por sabe-
rem que estamos preocupados em saber o que é melhor 
para eles. Fez -se um silêncio, mas concordaram.

O resultado da pesquisa veio logo e o dia escolhido foi 
sábado pela manhã. Começou o “incêndio no parqui-
nho”!!! Os colegas não queriam, alegando que era dia 
de descanso.

Pedi uma oportunidade, então lembrei que quando so-
mos escutados e atendidos, nos tornamos responsáveis 
também. Tínhamos que dar essa oportunidade aos pais/
responsáveis, já que íamos atender o dia e horário solici-
tado. Ufa!!! Toparam.

Chegou o dia de organizarmos a 2ª reunião. Para minha 
“sorte”, ninguém trouxe sugestões novamente…, pedi a 
palavra, lógico com todo material pronto e lancei mi-
nha proposta.

Realizar a reunião de 8h às 10h - turno matutino

10h às 12h – turno vespertino

1º momento – Auditório com a Orientadora Educacional 
– Vídeo – Mãos Talentosas – Reflexão: Participe da vida 
escolar do seu filho/o importante não é a quantidade de 
tempo, mas sim a qualidade do tempo que você dispo-
nibiliza/acreditar no potencial do seu filho/todos têm o 
potencial para chegar onde quer…

2º momento - nas salas de aula - Cada professor ficou 
responsável por uma turma – expor o trabalho que de-
senvolveu no 2º bimestre e a proposta para o 3º bimestre.

3º momento – distribuição dos boletins e relatar o perfil 
da turma, pontos positivos.

4º momento – atendimento individualizado – sempre 
começar pelas qualidades do estudante e não responsa-
bilizar os pais/responsável pela falta de sucesso naquele 
bimestre e perguntar o que podemos fazer enquanto co-
légio para ajudar.
Trouxe a memória dos colegas o quando é importante 
nos sentirmos valorizados e deixar que cada um mos-
tre o seu brilho. Toparam, mas acreditando que não 
daria certo.
 
Fiz um bilhete bem lindo!!! Coisa de Orientador Educa-
cional!! lembrando que estávamos atendendo o dia e 
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horário solicitado, a importância de escola e família andarem juntas e o quanto era importante a 
sua presença.

Deu certo no 2º bimestre, no 3º, 4º, 1º, 2º…

Trabalhei em outras reuniões: De quem é a Bola? Vídeo da Maria…

Escutei de vários pais que as reuniões estavam diferentes e tinham prazer em participar, pois 
“nos é proporcionado momentos de reflexão para lidarmos com nossos filhos, nos transformarmos 
e sabermos de todo trabalho que está sendo desenvolvido com eles.”

Sabemos que toda mudança gera desconforto, geralmente as pessoas não querem sair de sua 
zona de conforto, mas quando valorizamos as pessoas e mostramos que elas são capazes, conse-
guimos coisas extraordinárias. 

  

A ALEGRIA DO REENCONTRO 
Rosimeire Martins de Sousa Marques47   

47  Orientadora Educacional na SEEDF desde 1997.

É com grande alegria e satisfação que escrevo esta carta para descrever minha experiência na 
Orientação Educacional na secretaria de Educação no DF. Inicio esta carta com um breve relato 
da minha entrada na Secretaria. Recém empossada na SE do Distrito Federal em 1997, formada 
pela UnB passei no concurso de O.E assumindo assim uma vaga na cidade do Recanto das Emas 
CEF 306. Sem nenhuma experiência fui parar em uma escola que tinha 35 salas de aula com mais 
de dois mil alunos nos três turnos.  

Em 1999 fui remanejada para a DRE NB onde estou até hoje, em uma Escola Classe. Mas de ma-
neira nenhuma fiquei parada e acomodada, sempre me aperfeiçoando e capacitando para me-
lhor atender nossos estudantes. 

O tempo passou, e passou bem depressa! Aquelas primeiras crianças cresceram e cada um se-
guiu seu caminho e hoje me vejo recebendo na escola os filhos dos filhos. De quando em vez, me 
deparo com um Ex-aluno já adulto me interceptando assim: “Tia Rose a senhora se lembra de 
mim?” Às vezes, para ganhar tempo e não demonstrar que meu HD está cheio, busco lá no fundo 
das minhas memórias, lembranças dos meus queridos e pequenos que atendi com carinho. 

Nos últimos dias, participando de uma feira de ciências da Regional do NB, auxiliando as pro-
fessoras com os pequenos, sou tomada de uma grande surpresa e emoção! Em minha frente, 
surge um rapaz e me diz: “Oi!!! A senhora se lembra de mim???” Olhando nos olhos daquele jo-
vem e indo lá no fundo das minhas lembranças, disse assim: “Claro que sim!! Só me relembre 
seu nome?” E ele muito gentil me disse… Ele estava ali para fazer uma apresentação cultural, e 
me disse assim: “Sabe porque procurei a senhora?” E eu ali atônita  tentando me recompor das 
minhas emoções… “Quando eu estudava na EC 04 a senhora me disse uma frase que eu nunca 
esqueci!!! Que quando eu crescesse, onde a senhora estivesse para eu relembrar do o que me 
disse há anos atrás”. A emoção tomou conta mais uma vez de mim e lembrando do fato há muitos 
e muitos anos atrás, eu disse para aquela criança linda que eu queria vê-lo adulto porque ele seria 
um rapaz muito lindo. Conversamos muito e relembramos dos tempos dele na escola e a saudade 
que ele tinha da escola Classe 04 do NB. Dito tudo isso, nós acertamos que ele iria se apresentar 
no Dia das Crianças, na antiga escola onde tudo começou. Estou aguardando ansiosamente a 
chegada desse dia!  

Voltando para a escola, contei para todos o que tinha acontecido naquela manhã despretensiosa 
de um passeio à feira de ciências, onde a vida me deu oportunidade de relembrar de crianças que 
deixamos nossas marcas e lembranças. 
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O QUE ME FEZ FICAR
Simone Fontenele Abilio 48

48  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2000.

Estou atuando como Orientadora Educacional há 23 
anos. Quando penso nos casos que já acolhi e acompa-
nhei, são tantos que, às vezes, penso que já vivi umas três 
vidas. Quando recebi o desafio de escrever sobre esses 
casos, confesso que foi difícil, no entanto escolhi um do 
meu primeiro ano de atuação.

Eu entrei na Secretaria de Educação do Distrito Federal 
(SEEDF) no ano de 2000 e já havia atuado como profes-
sora regente em séries iniciais na rede particular e, por 
essa razão, achava que estava preparada para esse novo 
desafio. Que ilusão! Fui então lotada em um Centro de 
Ensino Fundamental (CEF), no setor Sul do Gama pró-
ximo à BR e ao setor de chácaras. Por esse motivo, re-
cebíamos muitos estudantes moradores da área rural do 
Gama e especialmente do Jardim Serra Dourada, com fa-
mílias com baixo poder aquisitivo, geralmente, com pou-
ca escolarização. Quanto aos demais estudantes, eram 
moradores do setor sul, próximo a escola. 

Diariamente, eu tentava descobrir o que o Orientador 
deveria fazer, quais suas atribuições e competência. Es-
tava sempre junto nas salas dos professores tentando 
conquistar meu espaço. Em uma manhã de junho, a pro-
fessora de artes plásticas chegou com uma adolescen-
te pela mão e, extremamente nervosa, me chamou no 
canto e falou: “Você não está sempre querendo ajudar? 
Então escute a história desta menina e veja se consegue 
descobrir o que está acontecendo!”. No relato da profes-
sora, a adolescente havia mudado seu comportamento 
e chorava com frequência nas últimas semanas, e na-
quele dia a professora havia percebido umas manchas 
nas pernas da discente (vermelhas e roxas). Falei para a 
professora que iria conversar com a estudante e que logo 
daria um retorno. 

Com a saída da regente, entrei na sala do SOE e lá estava 
aquela menina, com os olhos cheios de lágrimas, ten-
tando se esconder dentro de um moletom, lembro que 
pensei: “Meu Deus! Dei-me as palavras certas!”. Comecei 
perguntando qual era o nome daquela menina e muito 
timidamente, ela me respondeu. Além disso, comecei a 
conversar e perguntar sobre há quanto tempo ela estu-
dava na escola. Dessa forma, fui conhecendo um pouco 
da adolescente. Quando percebi que ela estava mais des-
contraída, adentrei nas perguntas mais íntimas. Pergun-
tei com quem ela morava, e a estudante relatou-me que 
morava apenas com a mãe e com a irmã, pois seu pai ha-
via saído de casa há uns 2 (dois) meses. Ela contou que a 
mãe e o pai estavam brigando muito nos últimos tempos 
e disse ainda que sempre foi mais próxima do seu pai. 
Ouvi atentamente e sempre acolhendo a estudante e ela, 
consequentemente, foi se sentido mais à vontade.

Logo mais, quando foi possível falar sobre as marcas em 
suas pernas, perguntei se ela ficaria incomodada em 

mostrar-me. Ao ver as agressões, imaginei que fossem 
marcas de pancadas, aparentemente, algumas recentes 
e outras mais antigas. A prova da agressão estava ali e a 
situação era bastante triste e feia, embora naquele tem-
po a sociedade achasse que fosse algo normal os pais 
corrigirem com agressão física. Fiquei assustada! A jo-
vem percebeu minha aflição e, chorando muito, foi logo 
dizendo: “Isso não é nada! O pior foi o que eu descobri! 
Minha mãe não é minha mãe”. 

Parei um minuto para assimilar as palavras da adoles-
cente. Logo que pude indaguei sobre. A menina pronta-
mente relatou que sempre achou diferente o tratamento 
que sua mãe tinha entre ela e a irmã. Contou também 
que sua mãe nunca foi muito amorosa, porém as coisas 
pioraram quando o seu pai saiu de casa. Tudo era motivo 
para a mãe se aborrecer e bater nela, relatou ainda que na 
última agressão que havia sofrido, a mãe enquanto ba-
tia nela, disse: “Que não era para ela chamar ela de mãe, 
pois de jeito nenhum ela era sua filha”. Relatou ainda que 
quanto mais ela chorava, mais a mãe batia e que naque-
la noite ela havia dormido amarrada na cama. Na manhã 
seguinte, a então mãe, não a deixou ir à escola, pois esta-
va cheia de marcas. Antes de sair a mulher que ela achava 
que era sua mãe ainda avisou: “Se você falar alguma coisa 
para alguém, você vai ver o que vai acontecer!”. A adoles-
cente chorando falou: “Se ela souber que contei, ela vai 
me matar!”. Acalmei a jovem na minha frente. 

Resolvi chamar o meu gestor e relatar toda a situação 
para, juntos, resolvemos quais os próximos passos. Re-
solvemos acionar o conselho tutelar. Era a primeira pro-
vidência a ser tomada! Liguei e solicitei a presença deles 
na escola. Logo mais, chegaram duas conselheiras. As 
colegas conselheiras ouviram nosso relato e foram co-
nhecer a adolescente. Após isso, perguntaram se alguém 
de nós poderia ficar com a adolescente, pois iriam tomar 
algumas providências. A professora de artes se prontifi-
cou a ficar com ela. 

No terceiro dia, a conselheira Julia apareceu dizendo que 
teríamos notícias e pediu que ficássemos mais uns dias 
com a adolescente, pois a história da jovem era verda-
deira. A conselheira relatou que a suposta mãe, após ser 
pressionada, contou que a menina na verdade não era 
sua filha. Contou também que, quando a menina ainda 
era bebê, a pegou para passar um final de semana com 
a promessa de devolvê-la na segunda-feira, a senhora e 
o companheiro, já de caso pensado, se mudaram para 
uma cidade pequena do interior de Goiás, e que lá regis-
traram a criança como sua. Voltaram para o Distrito Fe-
deral por volta de 04 anos atrás e que nestes anos todos 
não tiveram mais contato ou notícias da mãe biológica 
da adolescente. Relatou, ainda, que com a separação do 
pai da menina ela estava com muita raiva, pois ele havia 
ido embora e deixado a menina com ela. A conselheira 

falou que estavam buscando pelo pai biológico e que 
acreditava que logo nos próximos dias teria uma solução 
para o caso. Ficamos aguardando um retorno. 

Na semana seguinte, oito dias após o início da saga, 
chamei a adolescente para saber como ela estava, e ela 
parecia outra pessoa, estava apaixonada pela sua tuto-
ra temporária, falei a ela que estávamos tentando achar 
o seu pai e que ela estava protegida. No final da tarde, a 
conselheira chegou e relatou que havia localizado o pai. 
Ao ser encaminhado para delegacia, o genitor confessou 
o nome e endereço da mãe biológica. O pai e a madrasta 
ficariam presos esperando julgamento. Saí da escola e 
confesso que fiquei pensando: “Que história!”.

No outro dia, por volta de umas 10 horas da manhã, esta-
va na minha sala quando o gestor me chamou. Ao entrar 
na sala da direção, encontrei as conselheiras, dois agen-
tes da polícia e uma senhora desconhecida que estava 
com os olhos cheios de lágrimas. Fui apresentada àquela 
senhora que para o meu espanto era de fato a mãe da 
nossa adolescente, ela veio chorando e agradecendo 
pois há 14 anos ela procurava por sua filha raptada pelo 
pai. Segundo ela, já havia ido em todos os lugares e que já 
não tinha mais esperança. Confesso que chorei abraçada 
com aquela mãe, ali combinamos que o reencontro seria 
na casa da professora. Assim aconteceu o reencontro da 
mãe com a sua filha desaparecida que Deus colocou no 
meu caminho, e que eu pude ouvir, acreditar, buscar e 
conseguir ajuda. A nossa adolescente foi transferida pela 
mãe e EU RESOLVI ACREDITAR QUE O NOSSO POUCO, 
PODE SER O MUITO, NA VIDA DE ALGUÉM. 
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PROJETO DE VIDA
Thaiane Thainara Bispo de Oliveira49

49  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

A partir deste segundo semestre, a equipe pedagógica do Centro Interescolar de Línguas de Bra-
zlândia notou que a maior demanda entre os estudantes das turmas do Ciclo 2 era a apatia e a 
falta de motivação e participação nas atividades propostas pelos professores em sala de aula. A 
faixa etária entre os estudantes é de 12 a 18 anos.

Diante da situação supracitada, a supervisão solicitou o apoio da Orientação Educacional com 
ações voltadas para o diálogo envolvendo rotina de estudos, malefícios do uso exacerbado de 
celulares entre outros eletrônicos, importância do sono e de outros cuidados como alimentação 
e atividade física, além da autorresponsabilidade de estudantes e profissionais no processo en-
sino-aprendizagem.

A OE organizou atividades a serem desenvolvidas com as turmas como forma de intervenção: 
Roda de conversa sobre Projeto de Vida. O primeiro momento teve início com a organização da 
frase – Se nossos projetos de vida forem bem conduzidos, nossos sonhos serão mais fáceis de 
serem realizados (Leobino Filho) - com o auxílio de três estudantes voluntários. No segundo mo-
mento, foi realizada a dinâmica do Passe a Lata com frases motivacionais sobre a temática para 
reflexão e debate entre os estudantes. Em seguida, a OE apresentou slides e o vídeo (curta ani-
mado) Escolhas – Alike do YouTube. Também foi realizada confecção individual do barco de papel 
(origami) para preenchimento de sonhos e objetivos (metas) e discussão a partir dos slides sobre 
a elaboração individual do projeto de vida. A atividade final envolveu a escrita de uma carta pes-
soal para o eu do futuro com conselhos e perguntas direcionadas sobre as metas.

Durante a intervenção foram debatidos os assuntos pautados pela supervisão elencados a par-
tir das coordenações pedagógicas: corresponsabilidade no processo de ensino e aprendizagem 
entre outras ações que colaboram para o desenvolvimento integral e o protagonismo estudantil.

O cronograma das intervenções será estendido até o mês de novembro, tendo em vista a quan-
tidade de turmas dos Ciclos 2 A, B, C e D e, por isso ainda não é possível evidenciar os resultados 
qualitativos das ações desenvolvidas até o presente momento.  

 

PROJETO VALORIZAÇÃO À VIDA E 
RESPEITO ÀS DIFERENÇAS
Thaiane Thainara Bispo de Oliveira 50

50  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Em 2019, ano em que ingressei na Orientação Educacional, atuei na Escola Classe 419 de Sa-
mambaia Norte, uma unidade escolar com realidade de grande vulnerabilidade social entre os 
estudantes e as famílias. E durante as coordenações pedagógicas coletivas e o conselho de classe 
formativo, ouviam-se muitos relatos sobre as demandas de comportamento dos estudantes, di-
ficuldade na aprendizagem e atitudes identificadas como bullying. Então a Orientação Educacio-
nal junto à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem organizaram o Projeto Valorização à 
Vida e Respeito às Diferenças.

As ações desenvolvidas tiveram início na sala de vídeo em que as turmas dos estudantes dos 
anos iniciais eram direcionadas para uma roda de conversa a partir dos slides produzidos pela 
OE com conteúdos envolvendo atitudes e reflexões sobre a valorização da vida e o conceito de 
bullying a partir da lei 13.185/15. Também foi apresentada a Caixa do Desabafo que seria disponi-
bilizada no pátio da escola para relatos escritos e expressões de sentimentos com identificação 
da turma do autor do relato para discussão posterior sobre o assunto ao longo das Assembleias 
Escolares de cada turma – com produção de cartazes contendo as felicitações e as críticas das 
atividades escolares e as possíveis soluções para as situações desafiadoras.

O segundo momento do projeto contou com o cinema com pipoca envolvendo o filme Extraordi-
nário para reflexão e debate sobre as diversas formas de valorização à vida e respeito às diferenças.

O terceiro momento voltado para os estudantes da educação infantil (pré-escola) ocorreu com a 
contação de história personalizada pelas orientadoras. A história escolhida foi Meninos de Todas 
as Cores e logo após a contação o diálogo e a reflexão foram direcionados com as turmas. A Caixa 
do Desabafo também foi apresentada.

O quarto e último momento envolveu a culminância do projeto com a dramatização da história 
do livro Bullying Não É Amor de Silmara Rascalha Casadei, editora Cortez. As orientadoras se-
lecionaram dois estudantes voluntários de cada turma do 3° ao 5° ano para os ensaios e produ-
ção dos cartazes com frases antibullying. A peça foi apresentada no pátio da escola para todos 
os estudantes e servidores e os cartazes foram evidenciados pelos participantes. A culminância 
ocorreu no final de setembro de 2019.

Nas discussões entre os profissionais da unidade escolar durante os próximos conselhos de clas-
se do 4° bimestre e do conselho final foi destacado o índice de queda em relação ao compor-
tamento agressivo ou desrespeitoso entre os estudantes. Foi uma experiência bastante exitosa 
para toda comunidade escolar.  

 



76 77

Cartas Pedagógicas da Orientação Educacional e Outros Escritos

OFICINAS DE ACOLHIMENTO
Thaiane Thainara Bispo de Oliveira51 

51  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

Caros colegas, apresento-lhes por meio desta, as ações 
realizadas na unidade escolar em que atuo visando à 
promoção de acolhimento e desenvolvimento socioe-
mocional à comunidade escolar.

A ideia surgiu no início do ano letivo a partir do mape-
amento institucional junto à Orientação Educacional. 
Com o retorno efetivo das aulas presenciais, foi possível 
notar grande demanda em relação à ansiedade entre os 
estudantes. A maioria dos atendimentos realizados pela 
OE envolveram questões de ansiedade, automutilação e 
depressão e, por isso, durante as coordenações pedagó-
gicas coletivas, foram debatidos assuntos e sugestões de 
estratégias voltadas para a Cultura de Paz na intenção de 
minimizar o quadro de ansiedade e alcançar o desenvol-
vimento integral dos estudantes.

A Orientadora Educacional contou com o apoio da equi-
pe para organizar um circuito de atividades de acolhi-
mento na sala de convivência e atividades extraclasse. 
Foram disponibilizados aos estudantes e demais servi-
dores, momentos para vivenciar situações para explo-
ração do autoconhecimento e da autoestima, tais como: 
Emocionômetro, um painel organizado com emojis e 
identificação das emoções com frases motivacionais 
para escolha espontânea das carinhas de emojis a partir 
dos sentimentos. Caixa do Tesouro, com espelho e men-
sagem informando que nós somos o maior tesouro da 
nossa vida e que, portanto, devemos investir no autocui-
dado e na auto realização. Pote da gratidão, com dispo-
nibilização de post its para preenchimento dos motivos 
pelos quais somos gratos. Caixa do desabafo escrito de 
forma anônima ou identificada, a critério do autor. Can-
tinho do Tsuru, para confecção do pássaro japonês de 
origami que simboliza prosperidade e realização de de-
sejos. Cantinho do desenho, como forma de expressão 
de sentimentos e relaxamento. Cantinho da Paz, com 
produção sobre o que é a paz em forma de palavra, frase, 
texto ou desenho. Móbile com frases e mensagens sobre 
o Setembro Amarelo. Árvore dos bons frutos com men-
sagens motivacionais para leitura deleite. Moldura per-
sonalizada para selfie. Cartazes para apreciação e leitura 
com dicas de estudos e metodologias ativas de apren-
dizagem. Cartazes para apreciação e leitura com dicas 
de equilíbrio entre o corpo e a mente. Reflexão escrita 
de acordo com o idioma estudado sobre o vídeo Fica de 
Rossandro Klinjey.

As produções sobre Cultura de Paz foram disponibiliza-
das no mural da sala de convivência em forma de exposi-
ção e o circuito de atividades das Oficinas de Acolhimento 
trouxe resultados significativos em relação à expressão 
dos estudantes, tendo em vista a temática de Valorização 
à Vida da Campanha Setembro Amarelo, pois as ações 
foram desenvolvidas no mês de setembro de 2022.

A equipe pedagógica elogiou o trabalho e os relatos es-
critos dos estudantes surpreenderam a comunidade es-
colar. Houve bastante retorno de sentimento de acolhi-
mento, conselhos voltados para a cultura de paz e para o 
amor próprio, além de mensagens de gratidão pela vida, 
pelas pessoas, pelos aprendizados e pelo amor. 

 

UMA EXPERIÊNCIA SOBRE MEDIAÇÃO 
DE CONFLITOS 
Wilma Barros Ornelas52 

52  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2018.

É impressionante como a educação é capaz de transfor-
mar quando decidimos acreditar nela. 

A minha experiência escolar, enquanto estudante de es-
cola pública, a respeito da Cultura de Paz sempre este-
ve relacionada a simbologias da cor branca, vestir-se de 
branco e realizar caminhadas com cartazes sobre a paz, 
desenhar e decorar a escola com uma pomba branca 
(que representa a paz) configuraram para mim ações que 
ensinavam sobre a paz. Meus professores me ensinaram 
dessa forma. Na faculdade não tive nenhuma preparação 
sobre como trabalhar esse assunto com as crianças. Na 
pós que realizei comecei a ver algo diferente. Não quero 
dizer que as referidas ações não trabalham a Cultura de 
Paz, mas se forem limitadas a isso se tornam ações rasas 
e superficiais. Cultura de Paz vai muito além, educa para 
a transformação. 

Foi como orientadora educacional e estudando sobre o 
assunto que a minha visão mudou completamente. Por 
necessidade, eu tive que buscar informações atualiza-
das, as quais pudessem subsidiar meu trabalho. Então 
eu conheci a Mediação de Conflitos já no meu primeiro 
ano na Secretaria de Educação através da leitura do livro 
“Comunicação Não Violenta” de Marshall Rosenberg. E 
após o curso de formação em 2019 - Mediação de Con-
flitos como Práxis Pedagógica - eu me deparei com uma 
situação que me exigiu uma postura de mediadora. 

Foi quando trabalhei numa escola dos anos finais do 
ensino fundamental em Planaltina DF. Há vários meses 
uma adolescente vinha se queixando de perseguição por 
parte de outras meninas da sua classe. Ela relatou que vi-
nha se sentindo desconfortável na presença das colegas 
que, segundo ela, as colegas riam e faziam comentários 
maldosos sobre ela. Até que um dia a situação piorou e se 
tornou insustentável. 

Enquanto mediadora, confesso que não me sentia se-
gura. Eu tinha muito medo de não conseguir ajudar e 
piorar ainda mais a situação. Eu estava preocupada com 
o resultado e esquecendo que eu tinha sido prepara-
da, conforme a visão transformadora do conflito (esco-
la francesa). Não cabia a mim “resolver o problema”. Eu 
tinha que confiar no processo. Fiz uma releitura do que 
eu considerava importante do curso. E decidi acreditar 
(abro parênteses aqui para comentar que é muito fácil 
cairmos na armadilha do senso comum e reproduzir 
práticas sem base científica quando não estudamos e 
não nos preparamos de forma adequada – para ser um 
mediador é necessário muito estudo e preparação. Nem 
todo orientador educacional é mediador, principalmen-
te se não teve uma preparação antes. Não dá para seguir 
senso comum. Fecho parênteses). 

Fiz o convite a todas as estudantes envolvidas no confli-
to, expliquei como funcionava a mediação e todas acei-
taram. A mediação ocorreu na sala da Orientação edu-
cacional. Um princípio básico da mediação de conflitos 
(linha francesa) que deve ser seguido é que as partes 
deverão estar de acordo em participar da mediação vo-
luntariamente (ou seja, as partes devem estar dispostas 
a dialogar sobre o conflito). A mediação transformadora 
tem como elemento participativo a construção coletiva 
(construção de regras, criação e reparação de laço social). 

Então volto-me para essa palavra-chave: reparação de 
laço social. Foi o que aconteceu nessa experiência a qual 
estou compartilhando.  

Durante a mediação havia ficado claro que todas as en-
volvidas eram muito amigas. A estudante que se queixa-
va havia rompido laços de amizade com as outras e pas-
sava por um momento muito difícil da sua vida. Morava 
com a mãe que não demonstrava importância à filha 
(isso foi constatado depois numa reunião com a família 
da estudante, abandono afetivo), tinha convivência difí-
cil com o padrasto também. A falta que as amigas faziam 
doía-lhe também. 

Abordando os sentimentos e necessidades das partes 
envolvidas foi possível restabelecer a conexão entre elas, 
uma vez que foi possível ouvir o que cada uma sentia e 
desejava. Foi emocionante o retorno da amizade e esse 
conflito nos permitiu a aprendizagem.
 
Uma das premissas básicas da mediação de conflitos é o 
não julgamento. O mediador deve manter uma postura 
imparcial. Outra premissa básica é que o conflito é uma 
oportunidade de transformação. As decisões ficam nas 
mãos dos envolvidos, uma vez que reconhecem a situ-
ação em que estão, identificam seus recursos e pensam 
em alternativas para o alcance de suas necessidades. O 
foco da orientação transformadora da mediação de con-
flito é a transformação moral dos envolvidos. O mais im-
portante é o processo. 
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LUTO INFANTIL, RESSIGNIFICAR 
O QUE É BELO. 
Zenaide Chaves Mendes53  

53  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2009.

Eu poderia falar de tantos outros casos comoventes, mas 
escolhi este em específico, por trazer uma abordagem 
complexa e que teoricamente oferece resistência, tabus 
e receios em falar com leveza, com argumentos certos, 
sem que o tiro saia pela tangente. 

Eu era recém-chegada à Secretaria de Educação do DF, 
trabalhava em uma escola classe de Planaltina, com 
crianças de três a seis anos de idade. Eu ficava encan-
tada entre um projeto e outro, deslumbrava com tudo e 
todos, a escola parecia um castelo encantado, onde tudo 
era novo, cada rostinho, cada sorriso me trazia uma his-
tória diferente, uma metáfora escondida. 

Fascinada, aos poucos fui me alinhando entre uma ex-
periência e outra. Escuta de professores ali, de pais aqui, 
o tempo foi se encarregando de me deixar a par de toda 
rotina e contexto histórico daquela escola. 

Contudo, quero trazer aqui uma experiência de um re-
lato de caso de uma forma leve e encantadora  que me 
sensibilizou e me marcou muito. Ainda posso ver em 
meus delírios o seu rostinho miúdo, seus olhinhos tris-
tes que com o tempo através das mediações foi ganhan-
do um brilho diferente, rendendo e se permitindo viver 
dias mais leves e alegres.  

Um dia pela manhã, entrei em minha sala e o diretor en-
trou em seguida para me trazer uma demanda de uma 
garotinha que quero batizá-la com nome fictício de Zara. 
Eu recebi a triste notícia sobre a morte da mãe de Zara, 
eu precisava fazer algo que pudesse amenizar sua dor. A 
garotinha Zara tinha o corpinho frágil, cabelos cortados 
em franjas, me olhava pedindo por socorro, que o mun-
do desaba aos seus pés, seu castelo encantado havia 
desmoronado! 

Neste momento respirei fundo, olhei para o diretor e disse: 
Vou conversar com ela. Fui até a sala, encontrei Zara dei-
tada sobre os bracinhos, com o olhar tristonho e perdido! 
Peguei sua mãozinha frágil e a conduzi até minha sala. 
Confusa, como conduzir aquela situação tão complexa, eu 
tomei coragem e com voz baixa, perguntei a Zara: Você está 
triste porque sua mãe morreu? Zara arregalou os olhos, 
com a voz trêmula e bem baixinha, me respondeu: Papai 
me disse que ela dormiu e depois foi viajar! Não é justo ela 
viajar sem mim! Disse Zara com os olhinhos cheios de lá-
grimas! Naquele momento me faltou o chão, minha alma 
sangrou, meu corpo desfaleceu, segurei para não cair. 

Sentei Zara no colo, encostei a sua cabecinha em meu 
peito e com um livrinho que mostrava o desenvolvimen-
to das plantas, eu fui mostrando a Zara e relacionando à 
vida dos humanos. Fui mostrando cada figura, explican-

do a ela que cada planta tem um ciclo a ser cumprido na 
natureza! Algumas têm ciclos mais longos, outras ciclos 
mais curtos, e assim é como nós humanos, que alguns 
morrem cedo, outros na meia idade, outros bem velhi-
nhos! Mas que todo ser humano, assim como as plan-
tas morrem. Zara ainda com a cabecinha encostada no 
meu peito, os olhinhos lacrimejando em lágrimas eu 
coloquei-me de frente para ela e ajoelhada, olhei em 
seus olhos e disse: Zara, você compreende agora o que 
aconteceu com sua mamãe? Ela abaixou a cabeça, dizen-
do que sim. A mamãe morreu não é? Eu abanei a cabeça 
dizendo: Sim,sua mãe morreu. Nos abraçamos, ficamos 
assim abraçadinhas onde só o silêncio falava por nós! 

Zara sempre me relatava os sonhos que tinham com sua 
mamãe. O tempo foi seguindo em frente e Zara foi se 
prendendo nas lembranças de sua mamãe como bálsa-
mo para aliviar suas dores. Aos poucos a imagem de sua 
mãe, tornou-se objeto de desejo do belo, do inesquecível, 
porque em sonho Zara conversava e brincava com sua 
mamãe, como se não houvesse amanhã. Zara tinha a 
evolução do luto, preservando e idealizando em memó-
ria uma mãe suficientemente boa, que continuava cui-
dando dela lá do céu.  

É fundamental validar o sentimento da criança em rela-
ção à morte! Porque permite à criança uma gestão dos 
próprios pensamentos, emoções e sentimentos.  

 

A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 
Zilma Josefa da Fonseca Bispo Azevedo54

54  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2019.

É com grande alegria e satisfação que escrevo essa carta para descrever minha experiência na 
escola como Orientadora Educacional. A escola classe 604 de Samambaia atende crianças do En-
sino Fundamental I. É uma escola que possui uma demanda enorme e agora depois da pandemia 
as crianças chegaram à escola sem saber conviver entre elas e com muitos problemas emocio-
nais e familiares. Sendo assim, desde o começo do ano tenho trabalhado projetos voltados para 
saúde mental, ansiedade e autoestima de cada aluno. 

Neste mês de setembro de 2022 tive a oportunidade de trabalhar com as crianças a valorização 
da vida e o acolhimento de cada criança e funcionários da escola, sendo assim fiz uma conversa 
lúdica com os alunos, contação de história: a mala da vida trabalhando os principais valores e 
a música trem bala. Este momento levou nossos alunos a refletir suas atitudes em família e na 
escola. Foi uma bela reflexão de quanto eles são importantes e incríveis, para os familiares e para 
toda nossa escola. Para finalizar o momento disponibilizei uma caixa chamada de desabafo onde 
as crianças tiveram a oportunidade de se abrirem contando para mim o que tem deixado eles 
tristes, ansiosos, depressivos e outras coisas mais.

Com esta ação tive a oportunidade de conhecer alguns alunos individualmente e dar a eles a 
oportunidade de serem ouvidos. Cada papelzinho daquele que estava na caixa foi como se o 
aluno tivesse aberto seu coração. Me pedindo ajuda e uma orientação de algumas situações 
ocorridas com eles. Uma em especial me chamou muita atenção pois a estudante escreveu que 
há muito tempo esperava por esta oportunidade. E eu me senti feliz em ter dado a ela este mo-
mento de desabafo e confiança. Conversamos bastante e tenho acompanhado mais de perto ela 
e sua família.

Isto me fez refletir o quanto nossas crianças estão carentes de atenção e carinho. E o quanto meu 
trabalho mesmo de forma lúdica e simples pode ajudar várias crianças a serem encaminhadas 
aos caminhos corretos.

Lembrar sempre que nenhuma tempestade dura para sempre!  
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Inspirações para uma Orientação 
Educacional com sentido de comunidade 
e sentimento Ubuntu
Michelle Ribeiro Confessor55

Érika Goulart Araujo56

55  Orientadora Educacional na SEEDF desde 2007.
56  Orientadora Educacional na SEEDF desde 1997 e Gerente da Orientação Educacional de 2011 a 2016 e de 2018 até o presente momento.

Na intenção de estimular uma postura de conexão, 
construção coletiva, e pertencimento para solucionar 
situações desafiadoras, alcançar metas e produzir co-
nhecimentos é que compartilhamos um pouco das 
inspirações para o nosso fazer como Orientadoras Edu-
cacionais, atualmente vinculadas a Gerência de Orienta-
ção Educacional da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal - SEEDF. 
 
É da competência da Gerência de Orientação Educa-
cional orientar e acompanhar, em âmbito central, a ar-
ticulação do trabalho pedagógico desenvolvido pelos 
profissionais da Orientação Educacional. Para realizar 
tal incumbência, buscamos estabelecer uma ação cal-
cada nos valores e princípios basilares do nosso ofício 
que, na atualidade, significa agir de forma coletiva. O que 
nos aponta para o desafio permanente do diálogo para a 
criação, fortalecimento e reestruturação de laços.  
 
Neste contexto um dos ensinamentos do patrono da 
educação brasileira que nos inspira está expresso na 
frase “A educação é comunicação, é diálogo, na medida 
em que não é a transferência de saber, mas um encontro 
de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 
significados” (FREIRE, 1987, p. 66). Retomamos aqui essa 
semente, que buscamos cultivar em nosso fazer, porque 
aponta que gerar sentidos compartilhados no processo 
de ação conjunta não pode se dar de forma hierarquiza-
da ou permeada pela cultura da dominação.  
 
De modo que fomos descobrindo ao longo da jornada 
na Gerência de Orientação Educacional, que para ver 
florescer a ação coletiva permeada de sentido comum, 
faz-se necessário nos constituirmos como uma comu-
nidade. Capaz de se escutar, acolher, agir e ressignificar. 
 
Em nossas leituras e estudos, fomos descobrindo que 
uma comunidade se estabelece a partir de aspecto ma-
terial, tal como um trabalho comum que nos conecta 
como profissionais da Orientação Educacional, e de as-
pectos subjetivos como propósito comum, responsabili-
dade recíproca e a afinidade no grupo. 
 
De modo que o sentido de comunidade se nutre pelo 
sentimento de pertencer, que deriva da identificação 
com o grupo social por  histórias, limites e símbolos  par-
tilhados; pelo sentimento de importância que a pessoa 
acredita ter para o grupo ao mesmo tempo em que o 

grupo assume para a pessoa; pelo sentimento de que as 
necessidades dos membros do grupo poderão ser aten-
didas a partir dos recursos inerentes da força do perten-
cimento, assim como por meio do comprometimento, da 
união e da co-responsabilidade que, por sua vez, reforça 
a pertença, motivação e envolvimento dentro do grupo. 
Por fim, o componente da cumplicidade, intimidade e 
compartilhamento de emoções gera conexão e engaja-
mento entre os membros do grupo. Há um comprome-
timento que surge da crença que os membros do grupo 
têm histórias, lugares, tempo e experiências similares. 
 
Gerar contextos e processos favorecedores da mani-
festação desses sentimentos passaram a fazer parte do 
processo de planejamento, acompanhamento e avalia-
ção do impacto das nossas ações, no desejo de contribuir 
para o sentido de comunidade na Orientação Educacio-
nal, como fator estimulante para ação coletiva. Como 
pode ser visto no processo de fortalecimento dos Encon-
tros de Articulação Pedagógica Intermediário, que ocor-
re por meio de vivências dedicadas às coordenadoras in-
termediárias, que posteriormente repercutem nas ações 
com os Orientadores Educacionais atuantes nas escolas; 
assim como na realização das Rede de Saberes, das Jor-
nadas Pedagógicas, dos Fóruns da Orientação Educacio-
nal, na gestão de crise no contexto da pandemia da CO-
VID–19 e nesta revista que inaugura um novo espaço de 
pertencimento e identificação da nossa práxis. 
 
Com o avançar das nossas ações e no compromisso per-
manente com o estudo como condição de aprendiza-
gem e desenvolvimento profissional, buscamos conhe-
cimentos e práticas que favorecessem a manifestação 
da cooperação, com vista a articulação de um trabalho 
em rede dentro e fora da escola na perspectiva da Cul-
tura de Paz.
 
Nos encontramos com metodologias colaborativas mui-
to interessantes: Diálogo, Comunicação Não-Violenta, 
Danças Circulares, World Café, Open Space, Jogos Coo-
perativos, Investigação Apreciativa, Pedagogia da Coo-
peração, Dragon Dreaming e Rodas de Conversa, cada 
uma com suas técnicas e antecedentes históricos, que 
não cabe detalhar neste momento, mas das quais des-
tacamos a relevância em seu potencial de gerar campo 
de sonhar, planejar, realizar e celebrar junto. No livro 
Vamos Ubuntar? Um convite para cultivar a paz, a Lia 
Diskin apresenta parte desse repertório de conheci-

mentos, nomeados como novas tecnologias de convivência, que podem facilitar a transição da 
cultura relacional pautada pelo medo e dominação para a pautada na compaixão e empatia.
 
Cabe destacar que Ubuntu, presente no título da obra mencionada anteriormente, é uma con-
cepção ética africana, que oferece uma perspectiva interessante do constituir-se coletivamente, 
em uma espécie de “Filosofia do Nós”.  Em linhas gerais, ‘ubu’ indica tudo que está ao nosso redor, 
tudo que temos em comum. ‘Ntu’ significa a parte essencial de tudo que existe, tudo que está 
sendo e se transformando. O elemento central dessa filosofia  é que o mundo funciona como 
uma teia de relações, em que o ser humano só pode se realizar quando consegue perceber a si 
por meio do que surge em comum com outros, em uma percepção de estar inserido em uma 
comunidade.
 
Aproximamos estas referências à práxis da Orientação Educacional, na convicção de que nossas 
descobertas nas experiências e estudos aqui relatados, possam  inspirar e ampliar sua criativida-
de para criar contextos de segurança para conversas com fala e escuta respeitosa e empática; sua 
capacidade para desenvolver soluções que transformem a realidade e o sentido de pertencimen-
to e corresponsabilidade aí no seu contexto de atuação.
 
Por fim, nos despedimos com alegria e esperança de que esta publicação das Cartas Pedagógicas 
e Outros Escritos fortaleça o nosso sentido de comunidade na Orientação Educacional e senti-
mento ubuntu.
 
UBUNTU!
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Mas sei também que palavra 
alguma dá conta da vida.

Entre o acontecimento e o dizer 
sobre ele, o escrever sobre ele, 

fica sempre um vazio.

Conceição Evaristo



Apoio Realização
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