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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender as práticas do pedagogo orientador na 

assistência estudantil do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Este objetivo partiu da 

seguinte problematização: como as práticas das pedagogas orientadoras na assistência 

estudantil do IFRO têm contribuído ou podem contribuir para a melhoria do processo 

acadêmico dos discentes? Inicialmente, definimos o tema, a fundamentação teórica, os 

métodos e as demais etapas a serem seguidas. Os procedimentos metodológicos seguiram 

princípios que suleiam a pesquisa-ação, embasados principalmente em Tripp (2005), Thiollent 

(2009) e Minayo (2002). O levantamento de dados junto aos sujeitos participantes deu-se no 

âmbito do IFRO, no período de dezembro de 2018 a junho de 2019, onde optamos pelo 

trabalho com grupo focal, tendo como base os apontamentos de Gatti (2005). Os 

instrumentais utilizados para coleta de dados foram a análise documental, o questionário de 

perguntas abertas, um aplicativo de mensagem instantânea e atividade presencial com os 

sujeitos da pesquisa. Na fundamentação legal, consideramos principalmente a legislação que 

trata das diretrizes e bases da educação brasileira, das políticas de assistência estudantil e da 

educação profissional no Brasil. O referencial teórico constituiu-se de três capítulos que 

discorrem, na sequência, sobre: “Política de assistência estudantil no Brasil”, “O lugar do 

pedagogo orientador na educação brasileira” e “O Instituto Federal de Rondônia e a política 

de assistência estudantil”. Com os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica, foi possível 

ampliar conhecimentos sobre aspectos ligados à trajetória histórica da prática do profissional 

pedagogo orientador nos diversos contextos de atuação. Na pesquisa documental, pudemos 

conhecer melhor os documentos que suleiam a prática do pedagogo orientador e, por meio da 

pesquisa-ação, foi possível compreender melhor como as práticas do pedagogo orientador 

ocorrem na assistência estudantil do IFRO, desse modo, obtivemos dados que fundamentaram 

a construção de um Caderno de Práticas Educativas que visa contribuir com as práticas do 

pedagogo orientador no IFRO, e de outros contextos que compartilham da mesma prática.  

 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Pedagogo orientador. Assistência estudantil.  
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ABSTRACT 

 

This research aimed to understand the pedagogical orientation practices in student assistance 

of the Federal Institute of Rondônia (IFRO). This is the purpose of the following questioning: 

How do practical practices of pedagogical guidance in IFRO student care have contributions 

or can contribute to the improvement of the academic process of students? Initially, 

definitions or themes, theoretical foundations, methods and other steps to be followed. The 

methodological procedures followed the principles of action research, mainly in Tripp (2005), 

Thiollent (2009) and Minayo (2002). Data collection from participants took place under 

IFRO, from December 2018 to June 2019, where we opted to work with focus group, based 

on Gatti's indicators (2005). The instruments used for data collection were for document 

analysis, or open question questionnaire, an instant messaging application and face-to-face 

activity with the research requirements. In the legal basis, we mainly consider legislation that 

deals with the guidelines and bases of Brazilian education, student assistance policies and 

vocational education in Brazil. The theoretical framework consists of three chapters that 

follow, on: “Student Assistance Policy in Brazil”, “Place of the Guiding Pedagogue in 

Brazilian Education” and “Federal Institute of Rondônia and Student Assistance Policy”. 

With the results obtained in the bibliographic research, it was possible to broaden the 

knowledge about the aspects related to the historical trajectory of the practice of the guiding 

professional pedagogue in several contexts of performance. In documentary research, we were 

able to better understand the documents that teach how to practice the pedagogical advisor 

and, through the research action, it was possible to better understand how the student-oriented 

pedagogical practices that study IFRO, thus, we obtain data that supported the construction. 

from a Pedagogical Guidance Book that contributes to IFRO's pedagogical guidance 

practices, and from other contexts that share the same practice. 

 

Keywords: Pedagogical practices. Advisor Pedagogue. Student Assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antes de situar precisamente este trabalho, considera-se importante o estabelecimento 

de uma relação entre a pesquisadora e a profissional pedagoga, para que o leitor compreenda 

o lugar de quem fala. Falar das memórias é uma prática que causa certo desconforto; todavia, 

quando confrontada com as teorias, traz uma melhor compreensão sobre as experiências e as 

escolhas da vida profissional. Por meio da narrativa das memórias, é possível a compreensão 

dos modos pelos quais as aprendizagens são construídas e desconstruídas em toda a trajetória 

educacional do sujeito.  

 

1.1 O lugar da Pesquisadora 

  

O início de minha vida profissional na área de educação ocorreu no ano de 2007, 

quando, na perspectiva da obtenção de uma formação de nível superior, efetuei inscrição para 

o vestibular da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Guajará-Mirim (RO). 

Dentre os cursos ofertados na localidade, minha opção pela Licenciatura em Pedagogia 

ocorreu em razão da maior afinidade com a área e de melhores oportunidades de inserção no 

mercado de trabalho local.  

Junto com a aprovação no vestibular, surgiram sentimentos de alegria, mas, ao mesmo 

tempo, certo desconforto e insegurança, tendo em vista que após a conclusão do ensino médio 

fiquei afastada da escola por um período de aproximadamente 17 anos. Assim, a retomada da 

rotina de estudos na universidade trouxe constantes dificuldades de adaptação à vida 

acadêmica; confesso que, no início, até pensei em desistir, mas o sonho de ter uma formação 

de nível superior prevaleceu e concluí o curso em tempo regular.  

Em 2012, visando à obtenção de uma melhor preparação para a prática profissional e 

ampliação das opções de inserção no mercado de trabalho, iniciei o curso de pós-graduação 

lato sensu nas áreas de Supervisão, Orientação e Gestão Escolar.  

Nesse mesmo período, dediquei-me aos concursos públicos na área de educação para 

os cargos de pedagoga e professora, obtendo aprovação em ambos. A primeira convocação foi 

para o cargo de professora na rede municipal na cidade de Porto Velho (RO), onde assumi o 

cargo no primeiro semestre de 2012; mas, por motivos pessoais, não foi possível permanecer 

na vaga. A segunda convocação, ainda em 2012, foi para o cargo de pedagoga na Secretaria 

de Assistência Social (SEAS), na cidade de Guajará-Mirim (RO), onde fui lotada no Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS).  
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No segundo semestre do mesmo ano, fui convocada para o cargo de professora da rede 

municipal no município de Nova Mamoré e assumi a segunda experiência profissional como 

professora. Nesse percurso, é importante destacar que apesar do pouco tempo de atuação 

como pedagoga no CRAS, esta foi uma experiência prazerosa e relevante na vida profissional. 

Quando assumi o cargo de professora, inicialmente não me senti totalmente preparada 

para a prática em sala de aula, entretanto, as expectativas quanto ao trabalho impulsionavam o 

fazer pedagógico: a reflexão acerca das diversas teorias abordadas e as atividades práticas 

realizadas durante o percurso acadêmico trouxeram novos entendimentos, produzindo 

ressignificação das aprendizagens e fundamentação para a prática cotidiana.  

A experiência como docente me proporcionou aprendizados fundamentais na 

compreensão do papel do pedagogo, considerando que na condição de docente da educação 

infantil, percebi a grande responsabilidade que o professor assume no processo de ensino e 

aprendizagem, desde o início da sua escolarização do indivíduo. No entanto, não me 

identifiquei com essa prática; assim, busquei novos desafios e me dediquei aos estudos para 

concursos públicos a fim de galgar ao cargo de pedagoga especialista.  

No início do ano de 2013, conclui o curso de pós-graduação, com habilitação para 

Orientação Escolar, na perspectiva do desenvolvimento de um trabalho que contribuísse com 

o processo de ensino e aprendizagem, por meio de práticas que auxiliassem o discente em 

aspectos que dificultavam o seu sucesso escolar.  

Assim, realizei inscrição em dois concursos públicos, para o cargo de orientadora 

escolar, concorrendo a uma vaga na Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC) 

e a outra no Instituto Federal de Rondônia (IFRO). A aprovação e classificação nos dois 

concursos foi motivo de muita alegria e realização. Após reflexões, optei pelo IFRO, 

entretanto, a opção exigia mudança de cidade, fato que causou muitas transformações, tanto 

na vida pessoal quanto profissional.  

No segundo semestre de 2013, assumi a função de pedagoga no serviço de orientação 

no IFRO, com lotação na Coordenação de Assistência ao Educando do Campus Porto Velho 

Zona Norte. As atividades de competência do setor são desenvolvidas por uma equipe 

multiprofissional e têm por objetivo a prestação de apoio aos discentes nos diversos aspectos 

que dificultam o processo ensino e aprendizagem, contribuindo com o acesso, a permanência 

e o êxito nos estudos. Nesse contexto, o cargo de pedagoga orientadora surgiu como um novo 

desafio e, novamente, não me sentia totalmente preparada para a prática da função. Novas 

perspectivas de trabalho se apresentaram e a necessidade de busca por formação continuada se 

fazia presente.  
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Partindo desse pressuposto, vislumbrei o mestrado como uma oportunidade de 

aperfeiçoamento da prática e em 2015 realizei inscrição para a seleção do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia (PPGE/UNIR); obtive 

aprovação na primeira etapa do processo seletivo, mas não consegui aprovação nas demais. 

No ano de 2017, fiz inscrição para a seleção do Programa de Pós-graduação em Educação 

Escolar da Universidade Federal de Rondônia (PPGEE/UNIR); obtendo aprovação em todas 

as etapas, fato que causou felicidade e sensação de dever cumprido, mas ao mesmo tempo 

preocupação.  

A oportunidade de ingresso no Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Escolar da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi mais uma possibilidade de 

formação continuada: o desenvolvimento de pesquisas referentes às experiências vivenciadas 

na prática profissional é fundamental na qualificação e no aperfeiçoamento da prática.  

Nesse sentido, o interesse de investigação sobre as práticas do pedagogo orientador 

transformou-se em um desafio de pesquisa. A escolha do tema não se constituiu de forma 

aleatória: foi resultado de muitas inquietações e limitações que se apresentavam no ambiente 

de trabalho.  

Sendo assim, a relação com o objeto de pesquisa é decorrente da prática como 

pedagoga orientadora em instituição pública de ensino da rede federal, vivenciada nos últimos 

seis anos, ao longo dos quais foram identificadas várias situações que dificultavam a 

permanência e o êxito dos discentes. Diante dessa constatação, percebemos o quanto um 

objeto de pesquisa torna-se relevante quando o pesquisador é instigado a buscar soluções para 

as questões que provocam as suas inquietações e angústias. 

Desse modo, iniciei a trajetória no universo da pesquisa científica como discente do 

Programa. Os desafios foram muitos, desde a seleção para o ingresso, o percurso, até o 

momento de defesa da dissertação. Todas as dificuldades enfrentadas e o compartilhamento 

de saberes com os professores e colegas certamente foram e serão de grande relevância para o 

aperfeiçoamento da prática profissional e o crescimento pessoal. 

 

1.2 Introdução à Pesquisa 

 

O presente estudo fornece subsídios à pesquisa científica, uma vez que suscita a 

discussão e a reflexão acerca dos conhecimentos construídos por meio das vivências, teorias e 

práticas, além de trazer esclarecimentos consistentes quando aborda questões referentes às 
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situações de aprendizagem vivenciadas e os impactos que elas provocam na vida escolar e 

profissional do indivíduo.  

Segundo Freire (1996, p. 45), “Conhecer não é, de fato, adivinhar, com intuir. O 

importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-

las a análise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica.”. À luz das 

palavras de Freire (1996), apresentamos aos leitores alguns aspectos que conduziram a 

presente pesquisa. Para a definição do tema de pesquisa, foram traçados vários caminhos, que 

não se delimitaram de modo aleatório, mas sim por meio de muitos momentos de leituras, 

indagações e reflexões. Assim, a identificação com o objeto de pesquisa partiu das 

experiências vivenciadas no cotidiano profissional e nos estudos nas disciplinas do mestrado. 

Segundo Cunha: 

 

O professor constrói sua performance a partir de inúmeras referências. Entre elas 

estão sua história familiar, sua trajetória escolar e acadêmica, sua convivência com o 

ambiente de trabalho, sua inserção cultural no tempo e no espaço. Provocar que ele 

organize narrativas destas referências, é fazê-lo viver um processo profundamente 

pedagógico, onde sua condição existencial é o ponto de partida para a construção de 

seu desempenho na vida e na profissão. Através da narrativa ele vai descobrindo os 

significados que tem atribuído aos fatos que viveu e, assim, vai reconstruindo a 

compreensão que tem de si mesmo […] (CUNHA, 1997, p. 3). 

 

Em conformidade com as considerações de Cunha (1997), compreendemos que todo o 

processo vivenciado e narrado a partir da reflexão sobre o caminho percorrido produz novas 

aprendizagens, e todo conhecimento produzido é válido, contribuindo para a construção de 

um novo conhecimento. Diariamente, surgem novos desafios em nossas vidas e em busca de 

superá-los, percebemos a importância de traçar novos percursos formativos. As experiências 

que adquirimos em nossa trajetória de vida vão tecendo a nossa história e nos aperfeiçoando 

na vida pessoal e profissional, conforme preceitua Cunha:  

 

Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói 

a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a narrativa não é a 

verdade literal dos fatos, mas é a representação que deles faz o sujeito e, dessa 

forma, pode ser transformadora da própria realidade. (CUNHA, 1997, p. 2). 

 

A aprendizagem é percebida nos momentos em que as memórias trazem fatos que 

resultaram em aspectos produtivos e significativos na vida social e profissional. Entretanto, 

quando assumimos novos desafios profissionais, há a necessidade de ressignificação das 

aprendizagens já adquiridas; nessa relação, construímos novos conhecimentos e novas 

práticas, percebendo que a formação do sujeito é um processo contínuo de evolução. 
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Diante de fatores como dificuldades de aprendizagem, problemas de vulnerabilidade 

socioeconômica, psicológicos e de saúde, entre outros, que impactam a formação escolar, bem 

como as suas consequências, que implicam os problemas de retenção, evasão e desistência 

enfrentados no contexto educacional, é importante estudar os fatores que causam as 

desigualdades presentes na escola para fomentar propostas de atuação mais integradas a cada 

contexto.  

É sabido que o trabalho desenvolvido pelo pedagogo orientador tem como principal 

objetivo a prestação de apoio pedagógico com vistas à compreensão de tais problemas que 

dificultam o processo educacional do discente, partindo desse pressuposto propomo-nos ao 

estudo da temática “Práticas de pedagogas orientadoras na assistência estudantil do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO)”. A partir da delimitação do tema, apresentamos a seguinte 

questão de pesquisa: “como as práticas das pedagogas orientadoras na assistência estudantil 

do IFRO têm contribuído ou podem contribuir para a melhoria do processo acadêmico dos 

discentes?”. 

Com base no estudo de práticas pedagógicas, cujo objetivo é o favorecimento da 

permanência e do êxito dos estudantes, a pesquisa almeja conquistar benefícios para 

comunidade acadêmica do IFRO e para as instituições de ensino profissional.  

O estudo acerca da temática possibilitou a elaboração de propostas que contribuam 

para a melhoria do trabalho desenvolvido pelo pedagogo orientador e pela equipe 

multiprofissional de assistência estudantil no IFRO, de forma a ampliar seus conhecimentos e 

oportunizar aos alunos um atendimento diferenciado, além de multiplicar essas propostas, 

compartilhando-as com os demais colegas que atuam no contexto da educação profissional. 

Por meio do estudo das práticas das pedagogas orientadoras na assistência estudantil 

do IFRO, pretendemos compreender como se desenvolve o trabalho dessas profissionais nas 

equipes multiprofissionais. Para que a pesquisa fosse realizada de forma organizada, foi 

necessário o estudo sistematizado dos principais elementos que suleiam essa prática e para 

isso traçamos os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral:  

 Analisar as práticas das pedagogas orientadoras, no trabalho desenvolvido na 

equipe multiprofissional da Assistência Estudantil do Instituto Federal de Rondônia/IFRO.  

 

Objetivos específicos: 
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 Problematizar dificuldades, desafios e transformações enfrentadas pelo 

profissional pedagogo orientador na educação; 

 Levantar as práticas realizadas pelas pedagogas orientadoras na Assistência 

estudantil do IFRO; 

 Discutir as práticas das pedagogas orientadoras, quanto ao trabalho na equipe 

multiprofissional do IFRO; 

 Construir com as pedagogas orientadoras um caderno de Práticas Educativas 

que contribua com a prática pedagógica desenvolvida no IFRO e possibilite compartilhar 

saberes e práticas. 

 

De acordo com o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, “as ações de assistência 

estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, 

contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações 

de retenção evasão [...]” (BRASIL, 2010, p. 1). Para a diminuição desses problemas, a 

assistência estudantil desenvolve ações considerando o contexto político, econômico, social e 

cultural no qual os alunos estão inseridos. Conforme a Resolução do Conselho Superior do 

IFRO n° 19, de 21 de junho de 2011: 

 

Para democratizar as condições de permanência destes estudantes na educação e 

também minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais que influenciam 

diretamente nas taxas de retenção e evasão é que instituiu-se a Política Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, a qual deve ser implementada pelas Instituições 

Federais de Ensino, considerando as especificidades territoriais (BRASIL, 2011, [s. 

p.]). 

 

Sendo assim, compreendemos que por meio dos registros das informações coletadas 

na pesquisa e da produção acadêmica relacionada às práticas do pedagogo orientador, é 

possível a proposição de ações que provoquem mudanças positivas, tais como: o trabalho 

colaborativo das equipes de ensino, pesquisa e extensão; melhor compreensão dessa prática 

pela instituição, comunidade acadêmica e demais segmentos vinculados à educação 

profissional. Para isso, é importante a mensuração do real impacto que as práticas do 

pedagogo orientador produzem no cotidiano escolar do aluno, bem como a verificação dos 

possíveis benefícios no sentido da diminuição das taxas de evasão e retenção. 

Considerando que o trabalho do profissional pedagogo orientador deve alinhar-se ao 

dos demais profissionais que compõem a equipe multiprofissional, destacamos a importância 
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do conhecimento sobre o papel desse profissional e das relações estabelecidas no ambiente em 

que atua.  

Com o desenvolvimento da pesquisa-ação, buscamos obter subsídios para a 

compreensão das práticas das pedagogas orientadoras, no trabalho desenvolvido na equipe 

multiprofissional da Assistência Estudantil do Instituto Federal de Rondônia/IFRO; logo, é de 

suma importância o alcance dos objetivos da pesquisa dentro de um contexto de 

transformações constantes. 

 

1.3 Organização do Estudo 

 

Uma eficiente intervenção no ambiente escolar, relacionada às dificuldades e aos 

desafios vivenciados no lócus da pesquisa, demanda apuração de dados de modo mais preciso 

possível; porém, não pode ser feita de uma única forma, tendo em vista a variabilidade de 

fatores envolvidos.  

Assim, a fim da definição das ações para uma intervenção mais eficiente, foram 

utilizados diferentes instrumentos de coleta de dados, para o alcance de resultados 

consistentes. O estudo contemplou três etapas, durante todo o processo de investigação foram 

utilizados: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, simultaneamente à pesquisa ação 

in loco. Dessa forma, garantiu-se o embasamento teórico e prático para as análises, reflexões e 

resultados.  

Nesse percurso, essa dissertação foi estruturada em seções para melhor compreensão 

das etapas desenvolvidas durante a pesquisa. Na primeira seção, apresentamos a introdução da 

pesquisa, dividida nos tópicos “O lugar da pesquisadora”, “Introdução à pesquisa” e 

“Organização do estudo”. Como aporte teórico utilizamos Freire (1996) e Cunha (1997).   

Na segunda seção, abordamos as bases teóricas da investigação referentes à política de 

assistência estudantil no Brasil; está subdividida nas categorias “Os novos paradigmas da 

educação” e “Trajetória histórica das políticas de assistência estudantil no Brasil”. Na 

fundamentação teórica utilizamos Libâneo (2001), Charlot (2013), Bueno (2001), Antunes 

(2008), Azevedo (2001), Barbosa (2009), Kowalski, (2012) e legislações pertinentes ao tema. 

Na terceira seção, tratamos do lugar do pedagogo orientador na educação brasileira, 

subdividida em três categorias: “Aspectos históricos da profissão do pedagogo orientador 

escolar”, “Percurso formativo e identidade profissional” e “Dificuldades, desafios e 

transformações na prática do pedagogo orientador”. Buscamos fundamentação teórica 
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principalmente em Grinspun (1994), Martins (1994), Garcia (1999), Libâneo (2001) e outras 

referências complementares. 

Na quarta seção, apresentamos o Instituto Federal de Rondônia e a sua Política de 

Assistência Estudantil; a subdividimos em três categorias, intituladas: “Instituto Federal de 

Rondônia”, “Estruturação da equipe multiprofissional do IFRO” e “O objeto da pesquisa no 

contexto do IFRO”. Esta seção foi construída tendo como base o aporte teórico de: Pimenta 

(2006), Bueno (2001), Libâneo (2018), Brandt; Nascimento; Magalhães; Silva (2014) 

Documentos do IFRO e legislações relevantes. 

Na quinta seção, a seção intitulada “Desafios e possibilidades na prática educativa do 

pedagogo orientador”, está subdividida nas categorias: “A trilha metodológica da pesquisa”, 

“Ouvindo as pedagogas orientadoras” e “Construindo uma ação coletiva – Caderno de 

Práticas Educativas”. Nesta seção, todos os procedimentos metodológicos tiveram como 

fundamentação teórica os estudos de Thiollent (2009), Delandes, Neto, Gomes e Minayo 

(2002), Gatti (2005) e Gil (2008). 

Na sexta seção, finalizamos com as considerações finais e as referências, seguidas do 

Apêndice, contendo o questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa.  
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2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO BRASIL 

 

2.1 Os novos paradigmas da Educação 

 

Na atualidade, o contexto educacional brasileiro passa por um processo de 

transformações que reflete diretamente na sociedade, exigindo mudanças na concepção da 

escola como espaço de educação.  

A partir da década de 1990, presenciamos mudanças no sistema educacional brasileiro, 

um exemplo de tais mudanças foi a ampliação do ensino profissionalizante. Para atender às 

especificidades dessa modalidade de ensino, cujo objetivo é a formação profissional em 

diferentes áreas de conhecimentos, surgem novas perspectivas de trabalho e exigências de 

inovação das práticas habituais.  

  

O mundo assiste hoje à 3ª Revolução Industrial, caracterizada pela 

internacionalização da economia, por inovações tecnológicas em vários campos, 

como a informática, a microeletrônica, a bioenergética. Essas transformações 

tecnológicas e científicas levam à introdução, no processo produtivo, de novos 

sistemas de organização do trabalho, mudança no perfil profissional e novas 

exigências de qualificação dos trabalhadores, o que acaba afetando o sistema de 

ensino (LIBÂNEO, 2001, p. 5). 

 

Desse modo, efetiva-se no cotidiano da escola a necessidade de formação voltada à 

compreensão desse novo modelo de educação. Em outras palavras, uma formação continuada 

que possibilite aos atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem a redefinição de 

suas práticas, com vistas ao desenvolvimento de habilidades condizentes com a realidade em 

que estão inseridos. Cabe ressaltar que, “quando se transformam em ritmo rápido os processos 

e as situações de trabalho, logo a capacitação inicial perde o seu valor e a formação deve ser 

atualizada ‘ao longo da vida’” (CHARLOT, 2013, p. 88).  

Não se pretende, nesta seção, o aprofundamento dos conhecimentos acerca da 

educação profissional no Brasil, tão somente situar o leitor quanto à necessidade de adaptação 

às mudanças que ocorrem no contexto educacional e, dessa forma, auxiliar profissionais que 

já atuam ou que pretendem atuar na educação profissionalizante. 

A formação voltada ao desenvolvimento de novas competências profissionais 

requeridas por formas de trabalho inovadoras é essencial no aperfeiçoamento da prática 

profissional. Entretanto, cabe ressaltar que se a instituição de ensino permanece atrelada às 

políticas restritivas e não proporciona condições favoráveis aos novos propósitos da escola e 
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da sociedade, os atores envolvidos nesse processo não se sentirão estimulados a realização 

dessa adequação.  

 

Embora deva ficar claro que as políticas educacionais restringem o alcance das 

ações das escolas, uma unidade escolar efetivamente comprometida com a elevação 

da sua qualidade pode buscar, na adversidade das condições, atingir crescentemente, 

paulatinamente, controladamente e supervisionadamente as suas finalidades 

(BUENO, 2001, p. 7). 

 

Na perspectiva do enfrentamento de novos desafios que se apresentam à escola, as 

práticas pedagógicas são pensadas no sentido de favorecer uma atuação integrada da equipe 

pedagógica. Um de seus principais objetivos é o trabalho colaborativo na efetivação do 

processo educacional, que, por meio de diferentes saberes, contribui com ações para a 

diminuição dos problemas vivenciados no cotidiano da escola.  

Segundo Levy (1993, p. 7), “As relações entre os homens, o trabalho, a própria 

inteligência depende, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos informacionais 

de todos os tipos”. Nesse sentido, compreende-se que as relações estabelecidas por meio das 

interações individuais e coletivas possibilitam espaço para discussão de problemáticas e temas 

de interesses comuns, favorecendo a constituição de grupos colaborativos e compartilhamento 

de saberes.  

Para complementar este raciocínio, emerge a seguinte consideração: 

 

É fundamental que todos trabalhem juntos, e que os objetivos a serem definidos 

coletivamente, sejam compreendidos por todos e por eles defendidos. Sendo a 

educação uma prática social, constitui-se em uma intervenção consciente nas 

aprendizagens de outros homens em uma direção determinada. É preciso, portanto, 

definir em que sentido se pretende transformar o sujeito e interferir na sua 

aprendizagem, e quais os conteúdos que devem ser utilizados para isso 

(GRINSPUN, 1994, p. 131). 

 

Para que a escola insira essas práticas em sua cultura, é fundamental que o trabalho de 

todos os componentes da equipe pedagógica esteja alinhado ao currículo, principal 

instrumento suleador da elaboração do projeto político pedagógico, que deve ser construído 

coletivamente com objetivos bem definidos.  

Para tanto, a escola deve considerar uma série de fatores, dentre os quais, aproximar-se 

da realidade do aluno, o que exige conhecimento das suas características socioeconômicas e 

culturais, articulação de parcerias para obtenção de recursos financeiros e humanos, inserção 

em sua cultura o trabalho com projetos que envolvam toda a comunidade escolar, entre outras 

ações necessárias às demandas que se apresentam (CHARLOT, 2013, p. 100). 
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Para a elaboração e a execução do currículo, é preciso uma equipe de profissionais 

competentes e comprometidos com o fazer pedagógico, com conhecimento das várias teorias 

de ensino e aprendizagem, das relações que ocorrem no processo educacional e, 

principalmente, das necessidades dos alunos.  

Esses requisitos são indispensáveis, no entanto, nem todos os profissionais da 

educação foram preparados para tal. Por isso, “propõe-se, para essa escola, um currículo 

centrado na formação geral e continuada de sujeitos pensantes e críticos, na preparação para 

uma sociedade técnica-científica/ informacional, na formação para a cidadania crítico-

participativa e na formação ética” (LIBÂNEO, 2001, p. 6). De fato, os desafios são postos e é 

necessário pensar no desenvolvimento das competências que são intrínsecas às novas formas 

de organização do trabalho pedagógico.  

Pelo conhecimento abrangente que o pedagogo adquire em sua formação e na prática 

profissional, destacam-se a relevância da sua participação no processo de reconstrução de um 

projeto pedagógico inovador. Atualmente, é perceptível que as áreas de atuação do pedagogo 

estão bastante diversificadas: esse profissional tornou-se importante não somente para a 

escola, mas também em outros contextos de atuação, em áreas como educação, saúde, serviço 

social, entre outras.  

Evidencia-se o protagonismo do pedagogo em diversos ambientes; à medida que seu 

papel é ampliado, requerem-se múltiplas competências desse profissional que muitas vezes 

ainda é visto como a pessoa que deve resolver os problemas da escola, fato que gera 

distorções quanto às suas competências. Diante do exposto, delimitamos como objeto de 

estudo desta pesquisa a prática do pedagogo na função de orientador escolar na assistência 

estudantil do Instituto Federal de Rondônia. 

 

2.2 Trajetória Histórica das Políticas de Assistência Estudantil no Brasil 

 

A política de assistência estudantil vigente no Brasil é resultado de diversas iniciativas 

e debates que ocorreram ao longo da história da educação brasileira. Partindo desse 

pressuposto, compreende-se que na abordagem das políticas públicas educacionais, é 

primordial considerar sua fundamentação, o contexto em que são formuladas e as principais 

ações que constituíram tal política.  

Desse modo, encontra-se fundamentação teórica principalmente nos estudos de 

Antunes (2008), Azevedo (2001), Barbosa (2009), Kowalski, (2012), literaturas 

complementares e legislações pertinentes à temática, para assim, definir um breve histórico 
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das ações de normatização da política de assistência estudantil no Brasil, desde o seu 

surgimento até a regulamentação do Decreto n° 7.234/2010, que dispõe sobre o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), consolidado, assim, como política pública e 

principal documento que orienta as ações da assistência estudantil na atualidade.  

A história da constituição da assistência estudantil no Brasil demonstra o seu 

surgimento como tentativa de suprimento das exigências de modernização do país e da 

necessidade de escolarização da classe trabalhadora no século XX. Nessa perspectiva, o 

sistema educacional brasileiro programou ações de assistência ao estudante como estratégia 

emergencial para atender às demandas apresentadas pelo mercado de trabalho da época. Tal 

fato pode ser observado nas seguintes considerações:  

 

No Brasil, embora se empunhasse a bandeira da escola básica como bem público, o 

impulso para a universalização da cobertura escolar deu-se apenas de forma pontual, 

ou mediante arranjos que desqualificaram a oferta desses serviços, comprometendo a 

escolaridade da maior parte da população e, por conseguinte, o seu acesso ao pleno 

exercício desse direito de cidadania. O modo como evoluiu o sistema educacional 

articulou-se ao modelo imprimido à modernização capitalista e ao processo pelo 

qual se estabeleceu um tipo peculiar de cidadania (AZEVEDO, 2001, p. 32). 

 

A primeira iniciativa voltada à efetivação de uma política de assistência estudantil no 

Brasil, a nível constitucional, ocorreu na década de 1930, durante o governo de Getúlio 

Vargas. Na Constituição de 1934, é declarado no artigo 157, parágrafo 2° que “[...] se aplicará 

em auxílio a alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas 

de estudos, assistência alimentar, dentária e médica” (BRASIL, 1934).  

Nesse período, as ações de assistência estudantil estavam vinculadas à consolidação 

das primeiras universidades brasileiras e tinham como objetivo auxiliar os estudantes de 

classe socioeconômica menos favorecida. Contudo, considerando que as iniciativas eram 

restritas ao ensino superior e o acesso à formação favorecia as elites, evidenciou-se uma 

contradição nos objetivos da assistência e sua aplicação. 

 

A assistência desenvolvida na universidade, do ponto de vista de sua implementação 

técnica, expressa, por um lado, o descaso com a área social e revela-se, por outro, 

enquanto um campo onde prevalecem concepções paternalistas e clientelistas, 

traduzidas em práticas de ajuda e no uso indevido dos recursos públicos disponíveis 

(BARBOSA, 2009, p. 38). 

 

A partir da Constituição de 1946, a educação passa a ser concebida como um direito 

de todos, determinando que “cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de 
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assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência 

escolar” (BRASIL, 1946).  

Contudo, a assistência estudantil só passa a ser compreendida como um direito para 

todos os estudantes necessitados a partir da publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 

1961 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN), conforme o artigo 90: “em 

cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de ensino, técnica e 

administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e estimular os serviços de 

assistência social, médico, odontológico e de enfermagem aos alunos” (BRASIL, 1961). 

As mesmas ações referentes à assistência estudantil permaneceram na Constituição de 

1967, sendo acrescentado apenas, no artigo 176, o direito à igualdade de oportunidades 

educativas com a garantia da gratuidade para o ensino médio. No ensino superior, esses 

direitos só contemplaram aqueles que demonstravam efetivo aproveitamento de estudos e 

comprovação de inexistência ou insuficiência de recursos financeiros. Somente com a 

LDBEN (Lei nº 5.692, de 11 de agosto) de 1971, no artigo 62, as ações de assistência 

estudantil são especificadas de forma mais pontual: 

 

§ 1° Os serviços de assistência educacional de que trata este artigo destinar-se-ão, de 

preferência, a garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar e incluirão auxílios 

para aquisição de material escolar, transporte, vestuário, alimentação, tratamento 

médico e dentário e outras formas de assistência familiar. 

§ 2° O poder Público estimulará a organização de entidades locais de assistência 

educacional, constituídas de pessoas de comprovada idoneidade, devotadas aos 

problemas sócio-educacionais que, em colaboração com a comunidade, possam 

incluir-se da execução total ou parcial dos serviços de que trata este artigo, assim 

como da adjudicação de bolsas de estudo (BRASIL, 1971). 

 

Com o processo de redemocratização do Brasil nos anos de 1980, constroem-se novos 

espaços que favorecem o aprofundamento e a melhor organização das discussões que tratam 

da assistência estudantil. Nesse contexto, foi criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), que defendia a construção de uma 

universidade pública, gratuita e de qualidade, cuja pauta de discussão era a democratização do 

ensino superior no Brasil, incluindo o debate referente à assistência estudantil.  

Nessa trajetória, o fórum representou um marco nas lutas por garantia de acesso e 

condições de permanência dos estudantes de baixa renda nas universidades públicas 

brasileiras (KOWALSKI, 2012, p. 93). 

Somente com a promulgação da Constituição de 1988 é que se articulam os meios para 

fundamentação da normatização da assistência estudantil no espaço universitário; seu artigo 
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206 define que: “o ensino deverá ser ministrado com base em alguns princípios sendo o 

primeiro: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988).  

O mesmo texto se repete no artigo 3º da LDBEN (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996) e oferece amparo legal aos estudantes. A assistência estudantil vem sendo 

institucionalizada ao longo dos anos, conforme constatamos na LDBEN (1996). No entanto, 

ainda na década de 1990, surgiram entraves para que a igualdade de condições ao acesso e à 

permanência na escola fosse realmente alcançada, o que pode ser constatado no artigo 71 da 

LDBEN:  

 

Não constituirão despesas de manutenção e de desenvolvimento do ensino, aquelas 

realizadas com:  

II - Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo 

ou cultural; 

IV - Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social (BRASIL, 1996).  

 

Logo, percebeu-se que as legislações apresentavam alguns avanços na promoção da 

garantia de direitos, havendo, entretanto, pontos contraditórios que precisavam ser debatidos. 

Nesse contexto, o FONAPRACE mobilizou ações nas instituições federais de ensino superior, 

no sentido de garantir assistência aos estudantes da graduação; para isso, foram coletadas 

amostras e desenvolvidas várias pesquisas sobre o perfil socioeconômico e cultural dos 

estudantes de graduação. Com base nos dados coletados e resultados obtidos, evidenciou-se a 

necessidade de criação de uma política efetiva de assistência estudantil; assim, foi elaborado o 

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

Em resposta às reinvindicações do FONAPRACE e em atendimento às lutas e aos 

anseios dos estudantes, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), por meio da Portaria Normativa n° 39, de 12 de dezembro 

de 2007, preconizando que as diretrizes das políticas públicas do ensino superior público no 

Brasil devem focar a assistência estudantil nas áreas de moradia, alimentação, transporte, 

saúde, inclusão digital, cultura, esporte e apoio pedagógico (BRASIL, 2010).  

Nesse processo de conquistas e garantia de direitos dos estudantes, o então presidente 

da República, Luiz Inácio Lula da Silva, instituiu o Decreto nº 7.234/2010, sendo este o 

principal documento que regulamenta as ações de assistência estudantil no Brasil. Diante da 

trajetória histórica da política de assistência estudantil no Brasil, constatou-se que as ações 

voltadas à inclusão dos indivíduos de classes socioeconomicamente vulneráveis estiveram 
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presentes nas políticas educacionais desde as primeiras iniciativas de democratização da 

escola pública.  

Entretanto, considera-se importante abordá-las quanto ao seu caráter e finalidade e, 

principalmente, se contemplam de forma satisfatória os fatores que são colocados como 

objetivos. Nesse sentido, é essencial que as políticas de assistência estudantil sejam adotadas 

como um instrumento estratégico para o cumprimento dos objetivos que lhes são conferidos. 

De acordo com o Decreto nº 7.234/2010, em seu art. 4º: 

   

As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de 

ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, 

pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu 

corpo discente (BRASIL, 2010, p. 1). 

 

É nessa conjuntura que as Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil 

desenvolvem ações que visam à contribuição com a redução dos problemas que causam 

dificuldades de permanência e êxito dos estudantes. Em consonância com o Decreto 

supracitado, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia desenvolvem a Política 

Nacional de Assistência Estudantil, atendendo às suas especificidades. 

Tendo em vista que o PNAES, enquanto atendimento à educação pública federal de 

nível superior, é anterior à criação dos Institutos Federais (IF), compreende-se que há 

necessidade de adequação do documento, sendo fundamental a problematização sobre a 

implementação do mesmo nos IF, pois a única referência a estes no Decreto é quando diz que 

serão consideradas as suas especificidades, portanto, sendo perceptível a necessidade de uma 

abordagem dessas especificidades de forma mais pontual. 

Diante desse estudo, verifica-se que o processo de estruturação da assistência 

estudantil dos IF se constituiu com base nos problemas que dificultam a permanência e êxito 

dos estudantes, isso incluiu a inserção de profissionais de diferentes áreas de atuação para 

atendimento as especificidades dos discentes. Nesse sentido, o pedagogo orientador como 

parte deste contexto, precisa rever a sua prática e buscar novas formas de atuação que estejam 

de acordo com essa nova realidade. Desse modo, é essencial compreender a trajetória 

histórica da profissão, na constituição da sua identidade profissional, para ter clareza quanto 

ao seu papel na assistência estudantil dos IF.   



25 

 

3 O LUGAR DO PEDAGOGO ORIENTADOR NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

3.1 Aspectos Históricos da Profissão 

 

Diante de um cenário de mudanças políticas e sociais ocorridas no Brasil no final do 

século XX e das necessidades de articulação entre escola e trabalho, a prática do profissional 

orientador sofreu muitas transformações e tornou-se tema de discussão recorrente no âmbito 

da educação.  

Os estudos que tratam da trajetória histórica da orientação escolar no Brasil apontam 

que inicialmente essa prática se baseava em abordagens psicológicas. As mudanças que 

ocorreram no enfoque e nos objetivos da profissão sempre estiveram vinculadas às 

transformações sociais e políticas e a esse respeito, apresentam-se as seguintes considerações: 

  

Os objetivos da Orientação Educacional eram muito claros e precisos quando a 

mesma tinha a sua abordagem na área psicológica; na medida em que houve 

mudança no enfoque da Orientação com ênfase nos aspectos sociológicos, os 

objetivos deixaram de ser claros e precisos. Isto é confirmado pela documentação 

legal que proclama determinados objetivos e a prática efetivada de Orientação que 

apresenta uma diversidade de objetivos nas suas atribuições (GRINSPUN, 1994, p. 

12). 

 

Tendo em vista a necessidade de uma atuação diferenciada, embasada nos novos 

paradigmas da sociedade vigente, a orientação escolar procura constantemente rever os 

valores e atuar adequadamente diante dos conflitos do cotidiano escolar.  

Não é objetivo deste estudo traçar um resgate histórico do serviço de orientação no 

Brasil; logo, pretende-se apenas buscar fundamentação teórica a fim da compreensão dos 

principais aspectos do surgimento dessa prática e o percurso percorrido na construção da 

identidade profissional do pedagogo orientador. Na perspectiva de ampliar a compreensão do 

papel deste profissional no ambiente escolar, esse estudo se propõe a apresentação de fatores 

relevantes da construção da sua identidade profissional; nessa busca, é fundamental a 

apresentação de um conceito mais abrangente do que é a orientação educacional.  

 

A orientação educacional (OE) é um processo organizado e permanente que existe 

na escola. Ela busca a formação integral dos educandos (este processo é apreciado 

em todos os seus aspectos, tipo como capaz de aperfeiçoamento e realização), 

através de conhecimentos científicos e métodos técnicos. A Orientação Educacional 

é um sistema que se dá através da relação de ajuda entre orientador, aluno, e demais 

segmentos da escola; resultado de uma relação entre pessoas, realizada de maneira 

organizada que acaba por despertar no educando oportunidades para amadurecer, 

fazer escolhas, se autoconhecer e assumir responsabilidades (MARTINS, 1994, p. 

97). 
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Nesse modelo de orientação educacional, compreende-se a necessidade de ilustração 

dos saberes específicos do orientador escolar, no sentido de agregá-los e integrá-los aos dos 

demais profissionais que compõem a equipe pedagógica da escola.  

O orientador educacional tem como papel estabelecer relações de ajuda mútua entre 

todos que fazem parte do processo ensino e aprendizagem. Nesse sentido, também é papel do 

orientador a promoção da conscientização da equipe pedagógica quanto à necessidade de 

participação de modo colaborativo no processo de conhecimento da realidade social do aluno, 

em que todos têm algo a oferecer em prol de um mesmo objetivo: promover ao discente uma 

educação de qualidade que o considere como o principal protagonista nesse processo. 

 

A obrigatoriedade da Orientação Educacional, nas escolas de 1º e 2º graus, conforme 

determina o art. 10 da Lei nº 5692/71, sem a legalidade de seus objetivos e 

propósitos por parte dos educadores, não garantiu a eficiência de seus resultados. 

Arrastamos, por longas décadas, uma história de Orientação Educacional tecida de 

vários “bordados pedagógicos”, assimilando desde o risco de um bordado 

terapêutico, até o molde de um bordado apresentado legalmente. Em outras palavras, 

no entendimento do que é Orientação Educacional, encontramos alguns pontos 

diferenciados, como sejam: a diversidade de atribuições, funções, de acordo com as 

concepções e áreas do conhecimento e a identidade do profissional, que, algumas 

vezes, chegou a ser visto como fora da esfera pedagógica. Os orientadores 

educacionais estão sempre evidenciando qual o seu papel, para que serve a 

orientação e de que maneira a educação poderá usufruir dos seus resultados [...] 

(GRINSPUN, 1994, p. 12-3). 

 

Considerando a complexidade que envolve a construção do papel do orientador, 

depois da década de 1990 os orientadores procuram fundamentações que embasem melhor o 

seu trabalho, destacando mais a integração dos profissionais da escola, fazendo um trabalho 

de conscientização quanto à necessidade de estarem integrados no fazer pedagógico, para a 

compreensão do aluno de forma mais ampla, conhecendo a sua realidade social, caracterizada 

pelas relações que o constituem isso inclui os conflitos da vida afetiva, familiar, financeira, 

dentre outros, com foco na dimensão humana.  

“A ideia de que o sujeito se constrói na interação social, na interação com o outro, traz 

relevantes consequências para a compreensão da escola, dos seres em formação e de seus 

processos. [...]” (WALLON, 1934, p. 42). 

Em vista disso, não se pode deixar de suscitar a reflexão quanto às múltiplas 

competências que se esperam do profissional no desempenho da função de orientador escolar 

desde o surgimento da profissão até a atualidade. De fato, há muitos requisitos para uma única 

função, os quais fizeram ou, de certa forma, ainda fazem parte do cotidiano deste profissional. 
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Assim, devido à importância e à relevância de seu trabalho dentro da escola, compreende-se 

as inquietações quanto à busca constante pela definição da sua identidade profissional e 

ressignificação do seu papel no contexto escolar.  

Com o objetivo de especificar a natureza das práticas e relações estabelecidas e 

consolidadas nos espaços da escola, as quais, muitas vezes, não são percebidas pelos diversos 

atores que compõem estes espaços, consideramos importante trazer a discussão acerca de 

aspectos que caracterizam as práticas do pedagogo especialista em orientação educacional.  

 

3.2 Formação e Identidade do Pedagogo Orientador  

  

Para uma melhor compreensão quanto ao processo de formação e construção da 

identidade profissional do pedagogo orientador, parte-se da seguinte reflexão; “[...] a 

pedagogia diz respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as 

práticas educativas, para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo” 

(LÍBÂNEO 2001, p. 6). Com base nesta visão, compreende-se que as práticas do pedagogo 

devem ser constituídas de acordo com a finalidade da pedagogia. Nesse sentido, o estudo 

acerca de fatores constituintes de suas práticas é um estímulo ao aperfeiçoamento.   

Diante dos desafios e transformações que se apresentam ao pedagogo orientador no 

ambiente escolar, considera-se pertinente a análise crítica quanto ao seu processo formativo.  

 

Há, de fato, uma tradição na história da formação de professores no Brasil segundo a 

qual pedagogo é alguém que ensina algo. Essa tradição teria se firmado no início da 

década de 30, com a influência tácita dos chamados “pioneiros da educação nova”, 

tomando o entendimento de que o curso de Pedagogia seria um curso de formação 

de professores para as séries iniciais da escolarização obrigatória. O raciocínio é 

simples: educação e ensino dizem respeito a crianças (inclusive porque “peda”, do 

termo pedagogia, é do grego “paidós”, que significa criança). Ora, ensino se dirige a 

crianças, então quem ensina para crianças é pedagogo. E para ser pedagogo, 

ensinador de crianças, é preciso fazer um curso de Pedagogia. Foi essa idéia que 

permaneceu e continua viva na experiência brasileira de formação de professores. 

(LÍBÂNEO, 2001, p. 6). 
 

Sua formação tem fundamentação totalmente acadêmica, sendo que este modelo não é 

pensado de acordo com as exigências que se apresentam na prática do profissional; somente o 

suporte teórico que obtém em sua formação não é suficiente para suprir as demandas que 

surgem na prática. Na condição de docente ou apoio pedagógico, esse profissional busca 

sempre o confronto das teorias que fundamentaram a sua formação com a prática cotidiana.  

O rompimento com a concepção de ensino a que o pedagogo foi condicionado até os 

dias atuais exige uma desconstrução e o ato de retomar as trajetórias percorridas, favorecendo 
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o espaço de reconstrução das práticas (GARCIA, 1999, p. 80). Diante das habilidades 

requeridas e do amplo leque de atribuições do pedagogo, somente a formação acadêmica não 

é mais suficiente. Nessa perspectiva, devem ser considerados todos os saberes acumulados na 

formação acadêmica, na formação continuada e na prática profissional.   

Os apontamentos até aqui apresentados revelam a dimensão dos desafios propostos ao 

pedagogo orientador na busca por reconhecimento de sua identidade profissional. Também 

faz parte do seu cotidiano na escola a busca por conhecimentos quanto aos aspectos 

constituintes da sua história e trajetória profissional, os quais podem fundamentar um melhor 

entendimento quanto ao seu papel no contexto em que está inserido.  

Segundo Hall (2006, p. 38), “[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do 

tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade”. 

Isso leva ao pensar sobre o inacabamento enquanto seres humanos e nesse sentido, entende-se 

que por meio das experiências adquiridas na vida pessoal e profissional, o ser humano torna-

se quem se é hoje e quem será no futuro. 

Para complementar esta discussão, é pertinente trazer o aporte teórico de Freire: 

 

[...] a consciência do mundo e a consciência de si como seres inacabados 

necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente 

movimento de busca”. Na verdade, seria uma contradição se, inacabado e consciente 

do inacabamento, o ser humano não se inserisse em tal movimento. (FREIRE, 1996, 

p. 57). 

 

As palavras de Freire provocam a reflexão quanto às influências que podem refletir na 

formação da nossa identidade: como seres em processo de construção, estamos 

constantemente sujeitos a situações de risco; contudo, na condição de seres humanos, temos a 

nosso favor a habilidade de pensar antes de agir, ou seja, essa ação é o princípio que provoca 

o processo de reflexão/ação/conscientização.  

 

3.3 Dificuldades, desafios e transformações na prática do Pedagogo Orientador 

 

Numa sociedade em que as relações são construídas coletivamente, por grupos com 

diferentes objetivos e interesses, é essencial que as práticas pedagógicas exercidas pelos 

profissionais da educação estejam bem definidas e que sejam comprometidas com os anseios 

do contexto social em que ocorrem.  

Nesse sentido Abade (2005, p. 16) destaca que “[...] a ciência não é produzida de 

forma alheia ao contexto político, social e econômico”. Diante das novas demandas 
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apresentadas pela sociedade atual, é papel do profissional o conhecimento sobre os problemas 

que se apresentam e a realidade do contexto em que está inserido. A partir das dificuldades 

evidenciadas no contexto educacional, referentes à aprendizagem e às vulnerabilidades 

socioeconômicas e psicossociais que surgem diariamente na escola, os serviços especializados 

tornaram-se essenciais e levaram à ampliação das competências múltiplas exigidas dos 

trabalhadores da educação.  

Segundo essa compreensão, percebe-se que a atuação do pedagogo orientador foi 

ampliada, tendo em vista seus conhecimentos pedagógicos abrangentes. No entanto, destaca-

se que este fato não contribui para a valorização do profissional; ao qual, muitas vezes, são 

atribuídas atividades que ultrapassam suas competências, causando, de certa forma, um mal-

estar em seu ambiente de trabalho. 

Para conhecimento sobre o que caracteriza o trabalho do pedagogo orientador, é 

necessário o estabelecimento de uma distinção entre trabalho pedagógico e trabalho docente. 

De acordo com Libâneo (2001, p. 12), “[...] todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas 

que nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente [...]”.  

Com base nessa visão, identifica-se a atuação docente centrada em conteúdos de um 

determinado componente curricular. Já o trabalho pedagógico consiste num trabalho mais 

abrangente, centrado na formação integral do discente. No entanto, destaca-se que tais 

práticas devem estar embasadas e alinhadas ao projeto político pedagógico da escola. 

Nesse propósito, o pedagogo orientador desenvolve práticas voltadas à formação de 

cidadãos críticos, conscientes, atuantes e participativos para a sociedade em que vivem, 

considerando que, na sociedade atual, a autonomia e o senso crítico são exigidos como os 

principais requisitos na formação dos sujeitos e tais competências subsidiarão suas escolhas 

de vida. 

Com relação à escola, ação do Orientador dirige-se principalmente para o aluno e 

sua vida escolar — a escolha de cursos, as dificuldades que eventualmente 

encontrem na aprendizagem, nas tarefas escolares e nas relações que estabelecem 

com seus companheiros, professores, etc.; preocupa-se, enfim, com sua adaptação à 

escola, sob todos os pontos de vista. (GRINSPUN, 1994, p. 160). 

 

Na atualidade, o pedagogo orientador, em sua prática, tem como principal papel 

mediar o processo educativo do discente em aspectos que contemplem a formação 

profissional e de cidadania, pois visa a uma orientação individual, coletiva e participativa.  

Por outro lado, para que a sua atuação seja exitosa, é importante a conscientização da 

comunidade escolar sobre a natureza do seu trabalho. Evidencia-se que, por meio das relações 

construídas e estabelecidas no espaço escolar, as ações desenvolvidas são mais efetivas e 
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bem-sucedidas. Nesse sentido, é importante o destaque às práticas desenvolvidas pelo 

pedagogo orientador no ambiente escola. 

 

A prática de orientador, hoje, deve estar em procurar ajudar o aluno a construir o 

conhecimento, a facilitar as condições de aquisição desse conhecimento, 

promovendo as interações e toda a teia de relações que envolva o sujeito e o meio. 

Os sentimentos permearão todo o processo e o seu significado será valorizado na 

construção pretendida. É com esse desafio que o orientador, na prática, terá que 

lidar: ajudar o aluno, orientá-lo no sentido de permitir viver seus desejos, sonhos e 

paixões, que se inter-relacionam com os saberes, com os fazeres, com o próprio 

conhecimento (GRINSPUN, 2003, p. 149-50).  

   

Na perspectiva de colaboração para a superação dos problemas que dificultam seu 

sucesso escolar, compreende-se que a atuação do pedagogo orientador tem como principal 

objetivo contribuir com a formação integral do discente, com vistas ao desenvolvimento de 

habilidades voltadas à construção de um cidadão mais comprometido com a sua realidade. 

Para que o profissional tenha êxito em suas ações, é necessária a execução de estratégias que 

incluam um planejamento organizado e sistemático. 

À medida que novas propostas de ensino são criadas dentro da escola, as formas de 

trabalho precisam ser atualizadas de maneira que atendam às novas demandas da sociedade. 

De acordo com Libâneo (2001, p. 19): 

  

A democratização da sociedade e a inserção dos alunos no mundo da produção 

supõem um ensino fundamental como necessidade imperativa de proporcionar às 

crianças e jovens os meios cognitivos e operacionais que atendam tanto às 

necessidades pessoais como às econômicas e sociais. 

  

Esse fato exige a busca por diferentes recursos que auxiliem a prática dos profissionais 

da educação. Desse modo, são exigidas novas estruturas organizacionais que englobem 

competências profissionais que atendam às necessidades dos alunos.  

É nessa perspectiva, que os IF buscam a estruturação de suas equipes de assistência 

estudantil, considerando o trabalho do pedagogo orientador em uma instituição pública de 

ensino profissionalizante, que ocorre em conjunto com outros profissionais integrantes de 

uma equipe multiprofissional, destaca-se a importância do conhecimento sobre o ambiente e 

sobre as ações desenvolvidas por estes profissionais. 
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4 O INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL 

 

A rede federal de educação profissional, científica e tecnológica foi criada e instituída 

nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Inicialmente composta pelas antigas 

escolas técnicas, agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), 

transformados em 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, vinculados ao 

Ministério da Educação e distribuídos por todo o território nacional.  

Nesse processo de expansão foi instituído o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO), sendo uma instituição que possui natureza jurídica de 

autarquia, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 

e disciplinar. É uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, domiciliada na sede de sua reitoria, situada na capital, Porto Velho 

(RO).  

Essa conjuntura demonstra que o IFRO faz parte de uma rede cujo objetivo é ofertar 

educação em diferentes perspectivas, o que o torna uma instituição que assume uma missão 

bastante abrangente e, portanto, de grande responsabilidade para com o desenvolvimento 

social, econômico e educacional local, conforme constata-se no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFRO é sua missão: 

 

Promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência, por meio da 

integração entre ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento humano, econômico, cultural, social e 

ambiental sustentável (BRASIL, 2018). 

 

Atualmente, além da reitoria, o IFRO estrutura-se em dez sedes, distribuídas nas 

seguintes unidades: Campus Ariquemes, Campus Cacoal, Campus Colorado do Oeste, 

Campus Guajará-Mirim, Campus Ji-Paraná, Campus Vilhena, Campus Jaru, Campus São 

Miguel do Guaporé, Campus Calama e Campus Zona Norte (os dois últimos localizados na 

capital).  

O último Campus a ser implantado foi o de São Miguel do Guaporé, tendo seu 

funcionamento autorizado no primeiro semestre de 2019, ainda em fase de estruturação, por 

esse motivo ainda não consta no mapa atual dos campi e nem no quadro 1 de composição das 

equipes de assistência estudantil do ano de 2019. Além das sedes, o IFRO também conta com 



32 

 

Polos de Educação a Distância, que funcionam em parceria com Municípios e Estado. 

Abaixo, na figura 1, apresenta-se as localizações dos campi e Polos: 

 

Figura 1 – Mapa dos campi do IFRO última atualização (2019) 

 

Fonte: IFRO (2019). 

 

Atualmente, o IFRO oferta cursos presenciais e a distância que contemplam as 

modalidades de formação em nível médio técnico integrado, concomitante e subsequente; 

cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu; e a oferta de cursos de 

formação inicial e continuada, por meio da extensão. De acordo com a missão do IFRO, a 

instituição assume importante papel diante das demandas educacionais e profissionais 

apresentadas pela sociedade do seu entorno. 

A LDBEN/1996, em seu artigo 2º, afirma que “a educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996).  
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Com base nesse pressuposto, o IFRO desenvolve mecanismos legais norteadores que 

possibilitem a garantia de uma educação pública de qualidade, no sentido de minimizar os 

efeitos das desigualdades sociais e regionais e buscar formas de garantir a democratização de 

acesso, permanência e conclusão dos estudos com êxito. Conforme o Estatuto do IFRO, 

aprovado pela Resolução CONSUP/IFRO nº 61, de 18 de dezembro de 2015: 

 

Art. 28. O currículo no IFRO está fundamentado em bases filosóficas, 

epistemológicas, metodológicas, socioculturais e legais, expressas no seu Projeto 

Político-Pedagógico Institucional, sendo norteado pelos princípios da estética da 

sensibilidade, da política da igualdade, da ética, da identidade, da 

interdisciplinaridade, da contextualização, da flexibilidade e da educação como 

processo de formação na vida e para a vida, a partir de uma concepção de sociedade, 

trabalho, cultura, educação, tecnologia e ser humano (BRASIL, 2015, p. 18). 

 

O IFRO é constituído por uma comunidade acadêmica composta pelos corpos 

discente, docente e técnico-administrativo, dentre os quais conta com profissionais de 

diferentes áreas que trabalham com foco no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão.  

No entanto, é sabido que o processo ensino e aprendizagem não ocorrem sem 

problemas, o que traz grandes desafios para a instituição. Conforme a Resolução nº 

19/CONSUP/IFRO/2011, as políticas estabelecidas pelo IFRO procuram estimular a 

democratização do acesso e da permanência do estudante, bem como o sucesso acadêmico. 

Na concepção de Pimenta, numa visão crítica da realidade, devemos: 

 

[...] considerar os determinantes políticos e socioculturais, não apenas no sentido 

externo de que as decisões tomadas na escola e nas salas de aula são decisões 

“políticas”, mas também no sentido interno de que as próprias práticas de ensino, de 

gestão, de convivência, são políticas. Nesse sentido, para além de uma reflexividade 

cognitiva, é preciso a reflexividade comunitária, a reflexividade compartilhada, num 

esforço de instaurar nas escolas uma prática de gestão e convivência lastreada na 

construção de significados e entendimentos compartilhados a partir das diferenças e 

da busca de valores universais comuns (PIMENTA, 2006, p. 77). 

 

A fim da superação dos problemas e das dificuldades do seu público-alvo (pessoas 

que, historicamente, não tiveram acesso a uma educação igualitária e de qualidade), o IFRO 

promove o fortalecimento das equipes multiprofissionais dos campi.  

Por meio de ações conjuntas entre as equipes de ensino, pesquisa e extensão, as 

equipes multiprofissionais, buscam a ampliação das condições de acesso, permanência e êxito 

no processo educativo; na perspectiva da equidade, produção de conhecimento, melhoria do 
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desempenho acadêmico e qualidade de vida dos estudantes matriculados nos cursos ofertados. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRO: 

 

Dentre as ações desenvolvidas como estímulo à permanência do educando, podemos 

citar: cursos de nivelamento, aulas de recuperação paralela; reforço escolar; auxílio 

financeiro para alunos em vulnerabilidade socioeconômica; atendimento educacional 

especializado; atendimento biopsicossocial; serviço de orientação educacional, 

encaminhamento ao mercado de trabalho por meio da integração escola-empresa-

comunidade; encaminhamento médico e odontológico; atividades esportivas e 

culturais; projeto de fortalecimento dos NAPNEs; apoio a projetos de pesquisa e 

extensão; e acesso aos laboratórios e bibliotecas equipadas com recursos 

multimídias, entre outras (BRASIL, 2018, p. 167). 

 

Percebe-se que as ações listadas como estratégias de estímulo à permanência, 

implicam em atividades que devem ser desenvolvidas pelo corpo docente e técnico, entre as 

quais se insere a assistência estudantil. Dessa forma, destacamos que é essencial que os 

representantes das demais equipes conheçam o planejamento das ações anuais das equipes 

multiprofissionais, a fim de identificar os fatores que precisam de atenção e as intervenções 

específicas dos profissionais. Portanto, somente a integração da equipe de assistência 

estudantil é insuficiente para tal; seu planejamento também deve estar alinhado às demais 

atividades desenvolvidas pelos outros setores no âmbito do campus.  

 

4.1 Estruturação da equipe multiprofissional do IFRO 

 

De acordo com o seu PDI, o Instituto Federal de Rondônia “[...] entende que apenas a 

democratização do acesso à instituição não garante o sucesso do processo educativo dos 

discentes. Muitos estudantes não conseguem concluir o seu percurso escolar” (BRASIL, 

2018, p. 166-167). Com base nessa visão, o IFRO instituiu a sua política de assistência 

estudantil a partir da publicação do Decreto nº 7.234/2010, com a finalidade de trabalhar os 

aspectos educacionais e biopsicossociais que interferem no processo educativo, princípio 

estabelecido na Constituição Federal (1988) e na LDBEN (1996). 

Com o objetivo de superar os problemas de evasão e retenção, o IFRO tem promovido 

estratégias que contribuem para o êxito na formação do discente. Para isso, estrutura as 

equipes multiprofissionais que atuam nas Coordenações de Assistência ao Educando (CAED) 

ou Departamentos de Assistência ao Educando (DEPAE), e são responsáveis pelo 

planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das ações. 

 

Com vistas à identificação de mecanismos que possam garantir a permanência e 

êxito dos estudantes, o IFRO promove a formação e fortalecimento das equipes 
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multiprofissionais nos campi, com o objetivo de desenvolver as ações de assistência 

estudantil e acompanhar e avaliar tais ações. As equipes são formadas por: 

assistentes sociais, orientadores educacionais, psicólogos, nutricionistas e 

enfermeiros. Por meio das ações conjuntas entre as equipes multiprofissionais de 

Assistência ao Educando e equipe de ensino, entende-se que será possível aprimorar 

as metodologias de ensino e de acompanhamento acadêmico, causando impactos 

positivos nas taxas de permanência e êxito dos estudantes do IFRO. (BRASIL, 2018, 

p. 167). 

 

Atualmente as equipes multiprofissionais do IFRO são formadas por profissionais de 

diferentes áreas, tais como Pedagogo/orientador, Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiro, 

Técnico em Enfermagem, Nutricionista, Assistente de aluno e Intérprete de Língua de Sinais, 

Técnico em Agropecuária, Auxiliar de biblioteca, Professor EBTT e Assistente em 

administração. Ressalta-se que nem todos os campi contam com todos esses profissionais na 

composição das equipes, sendo que estas foram compostas para atender as especificidades de 

cada campus. Em cada equipe há um profissional responsável pela coordenação dos trabalhos.  

A reitora conta com dois profissionais, um lotado na Diretoria de Assuntos Estudantis 

e outro na Coordenação de Assistência Estudantil, ambos responsáveis pelo acompanhamento 

e assessoramento dos trabalhos da Assistência estudantil nos campi conforme quadro 1: 

 

Quadro 1 – Equipes da assistência estudantil no IFRO/2019 
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Ariquemes 01 01 02 01 - 01 04 01 01 01 - - 

Cacoal 01 01 01 01 01 01 04 01 - - 01 - 

Colorado 01 01 02 01 01 01 07 01 - -   

Guajará-Mirim 01 - 01 01 - - 01 01 - - 01  

Ji-Paraná 01 01 01 01 01 - 03 01 01 - - 01 

Porto Velho - 

Calama 
02 - 01 01 - - 05 01 

- - - - 

Porto Velho - Zona 

Norte 
01 01 01 01 - - 02 01 

- - - - 

Vilhena 01 02 01 01 - - 03 01 01 - - - 

Jaru - - 01 - - - 01 - 01 - - - 

Reitoria - 01 01 - - -  - - - - - 

Total 09 08 12 08 03 - 30 08 04 01 02 01 

Fonte: Organizado pela autora (2019). 
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Ainda conforme o PDI, a política de assistência estudantil deve ser desenvolvida com 

base em regulamentação própria, por meio de programas, projetos e ações com os objetivos 

finais de: 

• Implementar as condições de permanência dos estudantes no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia no seu percurso formativo;  

• Consolidar o apoio à formação acadêmica integral;  

• Contribuir para o enfrentamento das desigualdades sociais;  

• Reduzir as taxas de retenção e evasão;  

• Promover a inclusão social pela educação, articulada com as demais políticas 

setoriais. (BRASIL, 2018, p. 161). 

 

As ações desenvolvidas pela assistência estudantil do IFRO abrangem os serviços 

prestados pelos profissionais da equipe multiprofissional e a execução da política nacional de 

assistência estudantil. Os atendimentos com os profissionais da equipe ocorrem mediante 

acompanhamento da situação acadêmica dos discentes, por encaminhamentos e por 

solicitação do discente ou de seu responsável legal, e são destinados a todos os discentes 

regularmente matriculados na instituição.  

As ações preconizadas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

são executadas conforme estabelecido em seu artigo 4º, de forma que atendam às 

especificidades de áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e às necessidades 

identificadas por seu corpo discente. Para o desenvolvimento dessas ações, o IFRO criou o 

Regulamento de Assistência Estudantil (REPAE), que dispõe sobre a organização e a 

regulamentação dos programas de assistência estudantil do IFRO. 

Demonstra-se que a forma como se estrutura atualmente, o sistema de ensino regular 

não contribui para um trabalho que contemple todas as questões que precisam de atenção no 

cotidiano escolar, uma vez que diante das novas exigências de formação para as múltiplas 

competências, priorizar somente o conhecimento pedagógico específico das disciplinas não é 

o suficiente.  

Entre as demandas identificadas que necessitam de atenção, pode-se destacar as 

questões biopsicossociais (saúde, psicológicas, familiares e sociais). Para atendê-las, seria 

preciso a inclusão de atendimentos com profissionais como enfermeiro, psicólogo, e assistente 

social no quadro de funcionários da educação.  

Em consonância com o Decreto nº 7.234/2010, o trabalho da equipe multiprofissional 

no IFRO tem como finalidade a prestação de apoio aos discentes nos aspectos pedagógico, 

psicológico, social e de saúde; para isso, todos os campi possui uma equipe multiprofissional 

responsável por planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar as ações da assistência 

estudantil.  
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Constantemente esses profissionais se deparam com situações que ultrapassam os 

limites da sala de aula e, nesses casos, cabe à equipe a intervenção direta junto ao discente, à 

família e à comunidade escolar, dirimindo dúvidas sobre as questões que influenciam o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, buscando sempre inserir na cultura 

da escola a discussão de temas voltados à formação integral do discente e, assim, promovendo 

melhorias no processo educacional e na qualidade de vida. 

 

[...] as teorias da “carência cultural” e dos “distúrbios de aprendizagem”, de um 

lado, ou as teorias críticas, como as de Saviani e Freire, de outro, a respeito do 

fracasso escolar que se abateu fundamentalmente sobre o alunado originário das 

camadas populares, apesar de suas manifestas e reconhecidas diferenças, vieram ao 

encontro da busca de soluções para os processos de seletividade e de exclusão 

escolares. (BUENO, 2001, p. 3) 

 

Dessa forma, a fim de que sejam contempladas as ações que considerem os fatores que 

precisam de intervenções dentro do ambiente escolar, faz-se necessário o investimento em 

políticas públicas que propiciem condições favoráveis no desenvolvimento de práticas 

voltadas à resolução dos problemas presentes na escola, com processos de ensino e 

aprendizagem que ofereçam uma efetiva formação básica de qualidade a todos os que estão 

inseridos no contexto escolar, sejam eles alunos ou profissionais da educação. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, 

veio afirmar o dever do Estado de efetivar políticas públicas que garantam a promoção do 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Mesmo diante das várias conquistas referentes à 

garantia dos direitos dos estudantes, destaca-se a responsabilidade social que a escola deve 

exercer na busca de meios que garantam a efetivação dos direitos adquiridos. 

Nesse sentido, a instituição de ensino tem um papel primordial como mecanismo de 

articulação entre as diversas formas de saberes existentes na sociedade, intervindo e 

transformando o contexto social. “Trata-se, assim, da formação integral de capacidades 

humanas dos alunos, tendo em vista uma sociedade justa e democrática, em que possam ser 

superadas as desigualdades sociais” (LIBÂNEO, 2018, p. 28).  

Partindo dessa ideia, é essencial que a escola busque os mecanismos legais que possui 

na fundamentação do cumprimento de sua função social para, assim, avançar na promoção de 

uma educação de qualidade. 
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4.2 Efetivação e Impactos da Política de Assistência Estudantil no IFRO  

 

Em consonância com o que é preconizado pelo Decreto nº 7.234/2010, que normatiza 

as ações do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o IFRO construiu o 

Regulamento da Política de Assistência Estudantil (REPAE), documento que orienta as ações 

de assistência estudantil nos campi, considerando suas especificidades. Mesmo com a 

existência do regulamento, ainda evidencia-se vários fatores que dificultam a efetividade da 

política. Diante dessa realidade, entende-se como de extrema importância a análise e a 

avaliação da sua aplicabilidade.  

 

A referência aos Institutos Federais no Decreto da Assistência (Decreto n.º 

7.234/2010) aparece somente no artigo 4º, cujo comando determina que as ações de 

assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino superior, 

abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando 

suas especificidades. Embora os IFs sejam citados no referido decreto, não são 

inteiramente atendidos neste instrumento legal, elaborado e discutido para prover a 

permanência de estudantes na educação superior, deixando aberto a diversas 

interpretações quanto à aplicabilidade da norma. (ANTUNES, 2018, p. 86). 

 

 

Cabe destacar que no IFRO as unidades possuem autonomia na execução da Política 

de Assistência Estudantil, que ocorre conforme estabelece o art. 16 da Resolução nº 

23/2018/CONSUP/IFRO.  

As ações são planejadas por meio dos Planos Anuais de Trabalhos (PAT) das 

Coordenações e Departamentos de Assistência Estudantil, por meio de comissão, formalizada 

por portaria da Direção-Geral de cada campus. Contudo, considerando que o IFRO é uma 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, em convergência com Antunes (2018), quando diz que o contexto da criação do 

Decreto não atende inteiramente os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

De fato, as brechas para interpretações equivocadas podem dificultar a aplicabilidade 

da política. A exemplo disso destaca-se um trecho do texto normativo do Decreto que 

estabelece: “art. 3º O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes regularmente 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior”. 

(BRASIL, 2010).  

Como se pode observar, o documento especifica que o atendimento é voltado para os 

alunos presenciais da graduação, gerando dúvidas quanto ao direito de assistência estudantil 
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aos alunos de educação a distância e das etapas de ensino que não se enquadram no ensino 

superior existentes nos Institutos Federais.  

Atualmente, o IFRO vivencia essa realidade, e tal situação é motivo de 

questionamento quanto ao atendimento às suas especificidades, tendo em vista que cada 

campus tem uma realidade que exige o planejamento de ações específicas e pontuais. Desse 

modo, é imprescindível que os profissionais que trabalham com a política busquem 

mecanismos que ofereçam respaldo na sua aplicação.      

 

A política tem como foco o desenvolvimento de ações voltadas ao apoio 

pedagógico, apoio psicológico e social, atendimento e orientação familiar, 

atendimento as necessidades educacionais, ações de promoção à saúde e apoio às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como para a promoção da igualdade 

e inclusão social e educacional. Para tal, cada campus tem uma equipe 

multiprofissional responsável pelo planejamento, desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação das ações (BRASIL, 2018, p. 160). 

 

Nessa perspectiva, a política de assistência estudantil do IFRO exige a articulação das 

equipes multiprofissionais com os demais profissionais inseridos no contexto do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Por meio dessa atuação em parceria, as ações da assistência estudantil 

podem alcançar o foco da política em toda a sua dimensão; contudo, as ações devem ser 

planejadas de forma integrada, logo, é de suma importância que todos os envolvidos no 

processo entendam o papel da política de assistência estudantil.  

 
A percepção embaraçosa sobre a política de assistência estudantil perpassa outros 

níveis que vão além da concepção de políticas públicas como um direito social. A 

questão do significado das funções dos TAE no desenvolvimento dos programas não 

é clara, o que talvez ocorra pelo motivo de inexistir uma padronização na execução 

da política, o que resulta na manutenção da assistência estudantil por meio de ações 

pontuais, isoladas e, não raro, ineficientes ao atendimento da demanda. 

(KOWALSKI, 2012, p. 143). 

 

De fato, para que a política seja efetivada com vistas a promoção da igualdade de 

direitos de forma universal, aspectos como falta de compreensão quanto à verdadeira função 

da política e a falta de clareza da função dos seus operadores precisam ser considerados. Para 

tal, é fundamental a desconstrução da forma equivocada em que a assistência estudantil foi 

fundamentada, na qual o direito era entendido como caridade às pessoas mais pobres.  

No contexto do IFRO, é possível evidenciar o desenvolvimento de ações que visam ao 

atendimento dos objetivos propostos pelo PNAES e, por meio da análise documental, 

identifica-se os registros de ações que demonstram resultados positivos e caminham para o 

aprimoramento da aplicação da política. Dentre as ações desenvolvidas por meio dos 

Programas de Assistência Estudantil, são contemplados aspectos ligados tanto a questões de 
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vulnerabilidade socioeconômica quanto a outros que impactam no rendimento acadêmico do 

discente. 

Com base nos objetivos do Decreto Federal nº 7.234/2010/PNAES (art. 2º) e pela 

Resolução nº 23 de 26 de março de 2018/CONSUP/IFRO, a assistência estudantil do IFRO 

desenvolve quatro programas que se dividem em atendimento universal e aos estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica.   

O atendimento universal é desenvolvido pelo Programa de Atenção à saúde e apoio ao 

ensino, pesquisa e extensão (PROSAPEX), ofertado por meio de projetos, ações e atividades 

de atenção à saúde e apoio biopsicossocial que visa trabalhar na perspectiva da promoção da 

saúde do estudante; Ações de acompanhamento e suporte ao ensino são voltadas ao estudante 

com baixo desempenho acadêmico e com necessidades educacionais específicas.  

Ações Pró-cidadania que propõe o desenvolvimento de ações articuladas ligadas ao 

ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de contribuir para o pleno desenvolvimento do 

estudante e seu preparo para o exercício dos direitos culturais e de cidadania; Ações de 

incentivo a atividades esportivas e de lazer, que tem como objetivo contribuir na formação 

física, intelectual e como elemento de inclusão social.  

Os atendimentos aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis serão realizados 

por meio de ações que visam contribuir com necessidades básicas, que impliquem no acesso, 

permanência e conclusão do curso, priorizando a oferta de auxílio para transporte, 

alimentação e moradia.  

Os programas de atendimento aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis são: 

Programa de concessão de Auxílio Permanência (PROAP), destinado a estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, que necessitam de auxílio para alimentação, 

transporte, e outros que possam interferir na permanência e conclusão do curso; Programa de 

Auxílio Moradia (PROMORE), que objetiva viabilizar auxílio moradia ao estudante 

socioeconomicamente vulnerável, oriundo de outras cidades ou da zona rural, que necessite 

residir no município sede do seu campus; Programa de Auxílio Complementa (PROAC), que 

visa prover auxílio financeiro ao estudante socioeconomicamente vulnerável nas demandas 

não atendidas em outros programas de assistência estudantil.  

No quadro 2, logo abaixo, apresentamos alguns dados de ações desenvolvidas e 

quantitativos de alunos atendidos pelos programas no ano de 2018. 
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Quadro 2 – Demandas atendidas por cada programa em 2018 

 
 

PROGRAMA 

CAMPUS 

ARI CAC COL GJM JRU JPA CAL PZN VIL Nº DE 

ESTUDANTES 

ATENDIDOS 

PROAC 4 2 19 15 7 2 24 0 21 94 

PROAP 313 302 290 93 137 421 374 358 329 2617 

PROMORE 

  Auxílio 

0 70 111 19 0 10 11 0 27 248 

PROMORE 

Residência 

85 0 169 0 0 0 0 0 0 254 

PROSAPEX 0 141 3 24 266 2 91 48 105 680 

TOTAL 402 515 592 151 410 435 500 406 482 3893 

Fonte: Relatório Anual da Coordenação de Assistência Estudantil – CAE (jun.2019) adaptado pelo autor. 

 

É importante esclarecer que em alguns casos, um mesmo estudante pode ter sido 

beneficiado em mais de um programa. Assim, a quantidade de estudantes atendidos por 

programa não significa o quantitativo de benefícios/auxílios concedidos, de modo que esses 

números, para contabilizar a quantidade de auxílios concedidos, podem sofrer oscilação. 

Considerando os dados apresentado no quadro 2, pode-se verificar que as formas de 

atendimentos do PROMORE são subdividas em auxílio moradia e residência, entretanto, 

compreende-se que o auxílio residência é ofertado nos campi de Ariquemes e Colorado,  

devido ao fato de possuírem residência estudantil.  

É importante salientar que o PROSAPEX abrange ações de atenção à saúde e apoio 

biopsicossocial, ações de acompanhamento e suporte ao ensino e ações de incentivo a 

atividades esportivas e lazer, e que mesmo sendo um atendimento universal são considerados 

os critérios de condição de vulnerabilidade socioeconômica, conforme encaminhamento ou 

requerimento recebido pelo setor de Assistência estudantil.   

Também observamos que o programa com um maior quantitativo de atendimentos foi 

o PROAP em segundo lugar vem o PROSAPEX, em terceiro o PROMORE, e o menor 

quantitativo foi no PROAC. 

É importante ressaltar que as demandas de alimentação e transporte escolar são 

consideradas prioritárias pelas equipes de assistência estudantil, assim, é justificável o maior 

quantitativo de atendimentos pelo PROAP, que objetiva a otimização dos processos de 

concessões de auxílios transporte e alimentação.    

Em conformidade com a Política Nacional de Assistência Estudantil, a execução dos 

programas de assistência estudantil, ocorre mediante o acompanhamento e avaliação das 
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ações desenvolvidas, para isso, os responsáveis pela execução da política em cada campus 

realiza o acompanhamento da situação acadêmica dos alunos atendidos pelos programas, com 

controle de frequência e notas, e apresentam anualmente os resultados obtidos em relatório de 

prestação de contas.  

Assim, apresentam-se os dados relativos à quantidade de estudantes beneficiados pelos 

Programas de Assistência Estudantil e seus respectivos resultados com índices de aprovação e 

evasão no final do ano letivo de 2018, conforme constam nos quadros 3 e 4. 

 

Quadro 3 – Percentual de estudantes aprovados, atendidos pelos programas de 

Assistência Estudantil em 2018 

 
CAMPUS Nº DE ESTUDANTES 

ATENDIDOS 

APROVADOS 

% DE APROVADOS 

Ariquemes 376 93,5% 

Cacoal 336 93,85% 

Colorado do Oeste 422 93,36% 

Guajará-Mirim 105 77,2% 

Jaru 245 91,76% 

Ji-Paraná 412 94% 

Pvh Calama 363 81% 

Pvh Zona Norte 320 83% 

Vilhena 220 90,9% 

        Fonte: Relatório Anual da Coordenação de Assistência Estudantil – CAE (jun.2019) adaptado pelo autor. 

 

Quadro 4 – Percentual de estudantes evadidos, atendidos pelos programas de Assistência 

Estudantil em 2018 

CAMPUS Nº DE ESTUDANTES 

ATENDIDOS 
EVADIDOS 

% DE EVADIDOS 

Ariquemes 22 5,47% 

Cacoal 18 5% 

Colorado do Oeste 13 2,87% 

Guajará-Mirim 20 14,7% 

Jaru 6 2,24% 

Ji-Paraná 11 2,52% 

Pvh Calama 37 8,2% 

Pvh Zona Norte 22 6% 

Vilhena 4 1,65% 

        Fonte: Relatório Anual da Coordenação de Assistência Estudantil/CAE (jun.2019) adaptado pelo autor. 

 

Diante do exposto, ressalta-se que os dados apresentados nos quadros acima se 

referem aos alunos atendidos pelos Programas de Assistência Estudantil e foram levantados 

no sistema acadêmico do IFRO. Geralmente os dados são lançados somente no final do 
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semestre, e considerando o tempo da pesquisa, não foi possível o acesso a todos os dados que 

são lançados.  

É importante destacar que dentre as ações desenvolvidas por meio dos programas, são 

contemplados aspectos ligados tanto a questões de vulnerabilidade socioeconômica quanto a 

outros que impactam no desenvolvimento acadêmico do discente.  

Com base nos quadros três e quatro apresentados, constata-se que os estudantes 

contemplados pelos programas de Assistência estudantil tiveram um quantitativo positivo 

maior de aprovação, comparando a aprovação e evasão. Contudo, de um total de 3.893 alunos 

atendidos nos campi, o menor percentual de aprovação foi no campus de Guajará Mirim, 

abrangendo um percentual de 77,2% de alunos aprovados, e do total de alunos atendidos, 153 

evadiram.  

Deste modo, é demonstrado que ainda há muito a ser feito no sentido de redução da 

evasão. Para que o IFRO avance mais no aprimoramento de ações que contribuam com a 

redução dos problemas que causam reprovação e evasão, as políticas educacionais precisam 

ser ampliadas e aperfeiçoadas, promovendo a universalização de um ensino de qualidade.  

Tendo em vista que não foram inseridas informações relativas aos índices de retenção 

neste relatório, e como parte do contexto, na condição de pedagoga orientadora de uma das 

equipes de assistência estudantil, é pertinente um esclarecimento quanto à ausência de 

quantitativos de alunos retidos.  

Em razão de fatores específicos que compõem esse indicador, uma das dificuldades 

que podemos apontar na realização desse cálculo é a dependência por disciplina ou estágio 

obrigatório. Contudo, mesmo estando retidos em disciplinas e não tendo cumprido o estágio, 

esses estudantes ainda permanecem na instituição, mantendo a oportunidade de concluir seus 

estudos, no qual, para a concessão do auxílio, é considerado o resultado do desempenho 

acadêmico desde o acesso até a conclusão do curso, no tempo regular do curso ou não.  

Ainda tendo como base os dados apresentados, é perceptível que as equipes de 

assistência estudantil do IFRO buscam o desenvolvimento de ações para redução das taxas de 

evasão e retenção dos discentes. 

 

[...] a assistência estudantil como uma política de educação deve se voltar não 

apenas para as questões de ordem econômica, como auxílio financeiro para que os 

indivíduos possam realizar as atividades diárias na instituição, mas também devem 

ser destinadas aos aspectos sociais, pedagógicos e psicológicos. (KOWALSKI 2012, 

p. 155). 
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Diante do exposto e das experiências vivenciadas na função de pedagoga orientadora 

na Assistência Estudantil em um dos campi do IFRO, não se pode deixar de mencionar o 

impacto do trabalho desenvolvido pelas equipes multiprofissionais, que vai além de 

questões de cunho financeiro, pois perpassa por uma diversidade de competências que 

precisam ser reconhecidas e desenvolvidas. A junção dos diversos fatores que envolvem a 

vida acadêmica dos estudantes deve ser considerada nessa análise. 

Além da execução do PNAES por meio dos programas de assistência estudantil, os 

profissionais da equipe multiprofissional realizam intervenções, sejam elas de forma 

individual ou coletiva; mediante observação, registro ou encaminhamento de situações 

relacionadas aos aspectos socioeconômicos, pedagógicos, de saúde e psicológicos que 

resultam em problemas de infrequência, indisciplina, dificuldades de aprendizagem, dentre 

outros que dificultam a permanência e êxito dos alunos.  

Contudo, as coordenações e departamentos de assistência estudantil precisam do 

apoio da gestão, na busca por mecanismo que propiciem condições fundamentais para a 

atuação dos profissionais no atendimento às demandas que se apresentam no cotidiano da 

Assistência Estudantil. 

  

4.3 O Pedagogo Orientador no Contexto do IFRO 

 

Diante de uma realidade que provoca constantes inquietações, é de grande 

reconhecimento o papel imprescindível exercido pela pesquisa como método investigativo. 

Como parte desse contexto, não é possível neutralizar-se perante as situações com as quais 

deparamo-nos diariamente em nossa prática profissional: a experiência vivenciada como 

pedagoga orientadora na equipe multiprofissional da assistência estudantil do Campus Porto 

Velho Zona Norte do IFRO, possibilitou evidenciar os problemas que dificultam o sucesso 

escolar dos discentes, tais como dificuldades de aprendizagem, socioeconômicas e 

psicológicas, entre outros, que se apresentam no cotidiano escolar. 

 

[...] O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 

posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha 

presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É 

a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. 

(FREIRE, 1996, p. 54).  

 

Ao refletir sobre as práticas, intensificou-se o desejo de contribuições com ações que 

pudessem amenizar esses problemas. Partindo desse pressuposto, buscou-se constantemente o 

envolvimento em atividades que proporcionassem o aperfeiçoamento da prática profissional 
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por meio da participação nos eventos promovidos pelo IFRO, como seminários de educação, 

cursos de aperfeiçoamento, encontros anuais com os profissionais da assistência estudantil, 

realizados em âmbito estadual, dentre outras ações relacionadas à atuação da equipe 

multiprofissional.  

 

O Pedagogo que atua na educação profissional precisa ter, além do conhecimento 

básico sobre a escola, conhecimento sobre a legislação que a rege e sobre o 

desenvolvimento humano, além de habilidades e competências, tais como: ser 

pesquisador da realidade escolar; ser capaz de fazer a releitura do seu cotidiano, de 

promover mudanças necessárias – enfatizando para isso o trabalho cooperativo, 

criando novos horizontes e possibilidades para a escola –, de abrir possibilidade de 

diálogo entre o grupo, de orientar seus colegas na construção coletiva da proposta 

pedagógica que dará identidade à escola; ter competência teórica para orientar o 

processo pedagógico na escola; enfim, ser articulador do processo pedagógico e da 

construção do Projeto Pedagógico dos Cursos. (BRANDT; NASCIMENTO; 

MAGALHÃES; SILVA, 2014, p. 73). 

 

 

Segundo essa compreensão, são incumbidas múltiplas habilidades e competências do 

pedagogo que atua na educação profissional, o que requer uma formação ampla e abrangente, 

para que a sua prática pedagógica tenha êxito e corresponda às expectativas da escola e 

sociedade, é primordial que esteja em constante formação, com vistas à resolução dos 

problemas que se apresentam no cotidiano em que está inserido. Brandt et al. (2014, p.71), 

também entende que: 

 

Portanto, a prática do pedagogo poderá partir de uma análise crítica voltada para a 

compreensão dos problemas. Assim, as soluções devem ser encontradas no coletivo, 

a partir de uma visão crítica, assumindo uma posição de compromisso ao 

acompanhar a organização do trabalho na escola.  

 

Diante da prática vivenciada, a presente pesquisa parte da investigação das práticas das 

pedagogas no serviço de orientação educacional no setor de assistência estudantil do IFRO.  

Pretende-se realizar uma análise compreensiva quanto aos aspectos que caracterizam o 

trabalho pedagógico atualmente desenvolvido pelas profissionais pedagogas orientadoras 

neste contexto.  Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida considerando a análise das 

competências, contribuições, condições de trabalho, dentre outros aspectos que se relacionam 

com a sua prática profissional.  

Nessa perspectiva, destaca-se que o pedagogo do IFRO na função de orientação, deve 

ter uma proposta definida e organizada dos diversos conhecimentos educativos construídos 

em toda a sua trajetória formativa e profissional. Conforme pesquisa desenvolvida, evidencia-

se que a sua prática ocorre de forma articulada com a equipe multiprofissional, as demandas 

são identificadas por meio do acompanhamento da situação acadêmica dos discentes e pelos 
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encaminhamentos recebidos de professores, coordenadores de curso ou outros profissionais e 

discentes ou responsáveis pelos discentes.  

Quando um registro é realizado pelo professor ou outro profissional, inicialmente o 

profissional entra em contato com as partes interessadas para uma conversa de sondagem e 

possível resolução da situação, feitas as devidas intervenções com os envolvidos (discentes, 

família, professor etc.), é realizada a devolutiva ao responsável pelo registro ou 

encaminhamento com as devidas orientações.  

As intervenções junto aos discentes são realizadas mediante os registros de situações 

que causam conflitos em sala de aula, problemas ou dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem, que ocorrem de forma individual ou coletiva.  

O atendimento individual ocorre quando a situação é específica de um discente; nesse 

caso, a intervenção é direcionada a este aluno, com encaminhamentos para outros 

profissionais ou não.  

Quanto ao trabalho coletivo emerge as considerações e Grinspun (1994): 

 

A construção de uma visão coletiva da ação pedagógica depende do 

desenvolvimento da competência comunicativa e pode o orientador educacional, por 

sua experiência anterior sobre as relações interpessoais, assumir o papel de iniciador 

e desencadeador deste processo de autoconhecimento e auto-reflexão. (GRINSPUN, 

1994, p. 75). 

 

Já as intervenções coletivas ocorrem nos casos que envolvem mais pessoas, 

geralmente em questões específicas de cunho comportamental, respeito às diferenças, dentre 

outras. Com base nas demandas apresentadas e identificadas no decorrer do ano letivo, são 

planejadas e desenvolvidas ações de prevenção onde são trabalhadas temáticas de formação 

cidadã.  

Contudo, destacamos que para que essas ações tenham êxito é essencial um 

planejamento prévio, no sentido de obtenção de recursos para o seu desenvolvimento, o qual 

inclui: os colaboradores, parcerias, recursos materiais e de infraestrutura, dentre outros que se 

fizerem necessários. 
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5 DESAFIOS E POSSIBLIDADES NA PRÁTICA EDUCATIVA DAS PEDAGOGAS 

ORIENTADORAS 

 

5.1 A Trilha Metodológica da Pesquisa 

 

Considerando a proposta do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – 

Mestrado Profissional (PPGEE/MEPE), de promoção da pesquisa por meio de investigação 

científica com intervenção que propicie o aperfeiçoamento das práticas dos profissionais da 

educação, a metodologia da pesquisa foi embasada nos princípios da pesquisa-ação. Para o 

seu desenvolvimento, inspirou-se principalmente nos apontamentos de Thiollent (2009, p. 

47), que define a pesquisa-ação como: 

 

[...] um tipo de pesquisa social com função política, associada a uma ação ou a 

resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, 

em que as pessoas implicadas possuem algo a “dizer” ou “fazer”, além da 

preocupação de que o conhecimento gerado não seja de uso exclusivo do grupo 

investigado.  

 

Nesse sentido, a pesquisa-ação assume a dimensão de instrumento de transformação, 

na qual a participação do pesquisador e dos sujeitos torna-se imprescindível na resolução da 

problemática. A proposta de intervenção no ambiente escolar relacionada a dificuldades e 

desafios vivenciados no lócus da pesquisa, demanda apuração de dados de modo mais preciso 

possível. Porém, tendo em vista a variabilidade de fatores envolvidos e a responsabilidade do 

pesquisador quanto ao cuidado com o tratamento dos dados e resultados, é necessário cumprir 

uma série de critérios metodológicos. 

Inicialmente, para fundamentação teórica da pesquisa, foi realizado um levantamento 

bibliográfico em bases de dados científicos, como o portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC), 

livros e textos indicados durante os estudos das disciplinas cursadas no PPGEE/MEPE, bem 

como em diferentes publicações que tratam de temáticas relevantes no desenvolvimento da 

pesquisa. 

O estudo comtemplou três etapas: durante todo o processo de investigação, foram 

utilizadas a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e, simultaneamente à pesquisa ação 

in loco. Foram utilizados variados instrumentos de coleta de dados; dessa forma, os 

embasamentos teóricos e práticos possibilitaram uma melhor compreensão nas análises, 

reflexões e nos resultados. Na concepção de Tripp (2005, p. 447), “a pesquisa-ação requer 
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ação tanto nas áreas da prática quanto da pesquisa, de modo que, em maior ou menor medida, 

terá características tanto da prática rotineira quanto da pesquisa científica”.  

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Rondônia (CEP/UNIR), em consonância com os princípios éticos 

estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, conforme o 

parecer consubstanciado de nº 3085.648, de 14 de dezembro de 2018. Somente após a 

aprovação do Comitê os procedimentos da pesquisa-ação foram iniciados.  

Inicialmente, identificou-se o quantitativo de profissionais pedagogos orientadores que 

atuavam na assistência estudantil do IFRO, e os respectivos campi de atuação, de modo que a 

pesquisa-ação possibilitasse a participação de sujeitos que compartilham problemáticas 

comuns em um mesmo contexto.  

A pesquisa contou com a participação de oito pedagogas orientadoras, lotadas nas 

CAEDs e DEPAEs dos campi do IFRO. É importante salientar que entre os dez campi, 

somente oito possuíam o profissional pedagogo orientador nesta etapa da pesquisa, pois dois 

campi ainda se encontravam em fase de implementação e ainda não possuíam o profissional 

no quadro de servidores. A participação de todas as pedagogas ocorreu mediante assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

Para o desenvolvimento da pesquisa ação, inicialmente definimos os instrumentos de 

coleta de dados. De acordo com Thiollent (1986, p. 21):  

 

Hoje em dia não existe um padrão de cientificidade universalmente aceito nas 

ciências sociais. O positivismo e o empiricismo, que prevalecem na literatura do 

mundo anglo-saxão, são contestados inclusive nos seus centros de origem. Podemos 

optar por instrumentos de pesquisa não aceitos pela maioria dos pesquisadores de 

rígida formação à moda antiga, sem por isso abandonar a preocupação científica.  

 

Desse modo, foram utilizados três instrumentais de coleta de dados para pesquisa 

ação: o questionário, a pesquisa documental, e o diálogo por meio de um aplicativo de 

mensagem instantânea.  

Ficou definida a utilização destes instrumentos após o desenho de algumas mudanças 

no percurso da pesquisa, que ocorreram em decorrência de apontamentos dos professores 

durante a disciplina de Metodologia da Pesquisa (componente curricular do PPGEE/MEPE). 

De acordo com Tripp (2005, p. 448) “[...] metodologia é sempre preeminente na pesquisa 

científica, mas na pesquisa-ação, a metodologia de pesquisa deve sempre ser subserviente à 

prática [...]”, segundo essa linha de pensamento, e por meio dos conhecimentos adquiridos no 

percurso da pesquisa, foi possível o estabelecimento de novas estratégias para o alcance dos 
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objetivos propostos. Com base na pesquisa documental e na experiência como pedagoga 

orientadora no lócus da pesquisa, o questionário para aplicação às pedagogas foi construído.  

 

Pode-se definir questionário como uma técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 

2008, p. 121). 

 

Optou-se pelo questionário com perguntas abertas devido a convergência com o ponto 

de vista de Gil (2008). Segundo o autor, esse tipo de questionário apresenta facilidades e 

dificuldades; uma de suas facilidades é possibilitar ao participante construir as suas próprias 

respostas sem a interferência do pesquisador. No entanto, as dificuldades surgem quando os 

pesquisados apresentam respostas que não são relevantes à pesquisa e na tabulação dos dados.  

A construção do questionário é um procedimento técnico, que exige rigorosidade 

metódica e cuidados com a “[...] constatação de sua eficácia para verificação dos objetivos; 

determinação da forma e do conteúdo das questões; quantidade e ordenação das questões; 

construção das alternativas; apresentação do questionário e pré-teste do questionário” (GIL, 

2008, p. 121).  

Diante do exposto, na elaboração do questionário, foram realizados todos os 

procedimentos técnicos propostos. Inicialmente, retornou-se aos objetivos da pesquisa para a 

identificação dos conteúdos mais relevantes no processo de construção das questões; após 

essa etapa, foram selecionadas somente as questões mais pertinentes aos objetivos da pesquisa 

e, em seguida, realizamos um pré-teste. O questionário foi aplicado a um público com as 

mesmas características dos possíveis sujeitos participantes da pesquisa. Por fim, por meio de 

contato telefônico, realizamos uma breve apresentação da pesquisa e convites individuais a 

todas as pedagogas orientadoras do IFRO.  

As convidadas concordaram em participar da pesquisa e, para formalizar a 

participação, e-mails de agradecimento pela disponibilidade em colaborar foram enviados 

contendo também uma apresentação mais detalhada do trabalho e os procedimentos a serem 

realizados durante a pesquisa. Considerando que os sujeitos da pesquisa residem em 

diferentes localidades, dificultando a realização de encontros presenciais, optou-se, 

inicialmente, pela criação de um grupo de discussão em redes sociais.  

Após o envio dos e-mails e o recebimento das respostas com a confirmação do aceite e 

a assinatura do TCLE, por parte de todas as participantes, por meio de aplicativo de 
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multiplataforma de mensagens instantâneas para celular (WhatsApp) foi formalizada a criação 

do grupo composto pelas pedagogas.  

O trabalho com grupos é uma estratégia que contribui para o levantamento de dados 

relevantes para a pesquisa-ação; por meio das discussões em redes sociais é possível levantar 

opiniões a respeito dos fatores relacionados à prática dos sujeitos participante, assim, 

podemos obter subsídios para tornar possível o encontro presencial com as pedagogas, 

viabilizando o desenvolvimento de uma ação conjunta com os sujeitos participantes da 

pesquisa-ação. Conforme os apontamentos de Thiollent (1986, p. 15), "para que não haja 

ambiguidade, uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver uma ação 

por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação [...]”. 

Tendo em vista que no decorrer da pesquisa, sempre existe uma probabilidade de 

riscos ao pesquisador1 e considerando a relação direta da pesquisadora com o lócus da 

pesquisa2, atentou-se para o cuidado de não influenciar e não deixar influenciar pelos sujeitos 

da pesquisa. Nesse sentido, entende-se que a análise criteriosa foi essencial no tratamento das 

informações para obter resultados precisos.  

A participação dos sujeitos na pesquisa ocorreu mediante a assinatura do TCLE. No 

entanto, isso não garantiu a participação de todos os sujeitos em todas as atividades propostas, 

o que representou um fator de risco a ser considerado. Durante a pesquisa, evidenciou-se 

alguns dos riscos já previstos no projeto de pesquisa, forçando-nos à reflexão e à mudança no 

processo de investigação. 

 

5.2 Ouvindo as Pedagogas Orientadoras 

 

As discussões com o grupo por meio de mensagens no aplicativo de mensagem 

instantânea (WhatsApp) ocorreram entre os meses de fevereiro e junho de 2019. A primeira 

atividade de interação com o grupo de discussão ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2019, 

quando foram repassadas informações referentes à aplicação do questionário, enviado no dia 

07 de fevereiro de 2019.  

Para aplicá-lo, foi utilizada a ferramenta eletrônica Google Forms3, por considerá-la 

um recurso que nos auxilia a estruturar o questionário e a tabular os dados. As questões foram 

                                                 
1 Fatores que envolvem acontecimentos negativos, como a não participação de todos os sujeitos da pesquisa, 

problemas emocionais, de saúde e financeiros, entre outros. 
2 Fator de fundamental importância no tratamento das informações. 
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pensadas de maneira que os participantes tivessem a oportunidade de apresentar suas 

considerações acerca das ações desenvolvidas e das dificuldades vivenciadas em seu ambiente 

de trabalho, de forma a abrir espaço para que contribuíssem com sugestões de melhoria no 

trabalho desenvolvido em cada campus.  

Na organização das ideias, emergiu a necessidade de uma pré-análise de todo o 

material coletado, o que induz o pesquisador a rever sua problemática e os objetivos da 

pesquisa para selecionar técnicas adequadas à análise.  

De acordo com Delandes, Neto, Gomes e Minayo (2002, p.68), “na medida em que 

estamos tratando de análise em pesquisa qualitativa, não devemos nos esquecer de que, apesar 

de mencionarmos uma fase distinta com a denominação “análise”, durante a fase de coleta de 

dados a análise já poderá estar ocorrendo”. À luz dessa compreensão, optamos pela análise de 

natureza qualitativa por compreendê-la como uma metodologia que facilita a compreensão na 

interpretação dos resultados por diferentes públicos.  

 

Classicamente, a interpretação dos dados é entendida como um processo que sucede 

à sua análise. Mas estes dois processos estão intimamente relacionados. Nas 

pesquisas qualitativas, especialmente, não há como separar os dois processos. Por 

essa razão é que muitos relatórios de pesquisa não contemplam seções separadas 

para tratar dos dois processos. (GIL, 2008, p. 177).  
 

O que se pretende nesta etapa de interpretação e análise é o alcance de um sentido 

mais amplo para os dados obtidos, o que se faz a partir da relação que é estabelecida entre os 

conhecimentos disponíveis, derivados do empirismo e das teorias.  

Diante das informações coletadas na análise documental, no questionário, nas 

discussões com o grupo focal, bem como as vivências da prática de pesquisador, recorreu-se à 

fundamentação teórica para um melhor embasamento dos procedimentos a seguir, assim, 

foram identificados todos os elementos considerados relevantes na definição e construção do 

instrumental proposto; a partir desses procedimentos foi possível organizar as informações 

que tínhamos em mãos.  

Desse modo, os dados coletados na pesquisa-ação foram submetidos à análise do 

pesquisador. Segundo Gatti (2005, p. 50): 

  

Podem-se combinar várias estratégias de análise, de acordo com o interesse dos 

pesquisadores e o tipo de enfoque privilegiado. Podem-se ter, então, análises mais 

                                                                                                                                                         
3 O Google Forms é uma das melhores e mais completas ferramentas para a criação de formulários online. Nele é 

possível criar não apenas formulários, mas fazer pesquisas, enquetes, criar questões de múltipla escolha, escala 

numérica, texto, dentre muitas outras opções. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-

forms.html. Acesso em 23/09/2019. 

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-forms.html
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-forms.html
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estruturadas, sem quebra ou com quebra das sequências interacionais, ou ainda uma 

combinação de ambas as formas.  

 

 A análise das respostas do questionário foi organizada de forma comparativa onde 

foram observadas as similaridades e os pontos divergentes identificados nas falas dos sujeitos. 

A identidade das participantes foi preservada e todas foram identificadas pela letra 

“P”, seguida de números em sequência de ordem crescente, de 1 a 8 (exemplo: P1, P2, P3...). 

Para facilitar as análises das respostas obtidas por meio do questionário, inicialmente 

apresentam-se as questões do questionário no quadro cinco (05), logo abaixo, e 

posteriormente realizou-se recortes das falas das participantes descrevendo e intervindo na 

análise dos dados correspondentes a cada questão4. 

  

Quadro 5 – Perguntas do questionário 

Nº Perguntas questionário 

01 Tendo como base os documentos institucionais do IFRO, que atividades devem ser 

desenvolvidas pelo pedagogo orientador na assistência estudantil? 

02 Considerando as peculiaridades do seu campus de atuação como suas atividades são 

desenvolvidas? 

03 Há disponibilização de recursos para o desenvolvimento das atividades? Quais? 

04 Quais profissionais compõem a atual equipe multiprofissional do seu campus?  

05 Como é elaborado plano anual de trabalho da equipe e qual a sua participação? 

06 Quais as principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do trabalho do pedagogo 

orientador no seu campus de atuação?  

07 Identifique os principais avanços no desenvolvimento do projeto político pedagógico do campus 

a partir da atuação do pedagogo orientador. 

08 O IFRO oferece atividades de formação continuada para pedagogo orientador? Se sim, como 

ocorrem? 

09 Na sua visão, a comunidade acadêmica do IFRO (corpos discente, docente e técnico-

administrativo) conhece o trabalho desenvolvido pelo pedagogo orientador? Quais desses 

colaboram, apoiam e contribuem nas atividades desenvolvidas?  

10 Nos casos em que há necessidade de intervenção junto ao discente com acompanhamento por 

parte de professores, familiares ou outros profissionais, como se dá a participação dos 

envolvidos? 

11 Como a equipe multiprofissional do seu campus e, principalmente, o pedagogo orientador tem 

promovido ações de inserção das famílias no cotidiano do campus/IFRO?  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Retomando a questão de número um (01), apresentada no quadro 5, identificou-se 

pontos importantes que precisam ser considerados, e para que não se percam dados relevantes 

                                                 
4 Após o envio do questionário, surgiu o primeiro questionamento por parte de um dos sujeitos participantes, 

referente à questão número um (01) (“Tendo como base o projeto pedagógico do IFRO, que atividades devem 

ser desenvolvidas pelo pedagogo orientador na assistência estudantil?”). O questionamento da participante 

referia-se à não existência de um documento específico com a identificação “projeto pedagógico do IFRO”; 

realizou-se uma breve revisão dos documentos institucionais existentes no IFRO e, realmente, não foi 

identificado tal documento; contudo, a nomenclatura “projeto pedagógico” é citada em alguns documentos 

institucionais. Sendo assim, esta identificação da questão foi retirada e substituída pela nomenclatura por 

“documentos institucionais”.  
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considera-se fundamental a análise de todas as falas, assim, apresentamos as respostas à 

referida questão:  

Observa-se que existem similaridades e divergências nas respostas à questão nº 01. As 

similaridades aparecem nas respostas das participantes P1, P2 e P8, as quais indicam o 

Regimento Interno dos campi como documento norteador das atividades das pedagogas 

orientadoras.  

 

P1 - Acompanhar e atender, em conjunto com setores competentes, discentes com 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; Atender a alunos e professores 

no que se refere a condutas e comportamentos no campus, por meio de orientações, 

aconselhamentos, instruções e encaminhamentos; Contribuir na prevenção de 

dificuldades que possam interferir no bom inter-relacionamento entre todos que 

integram a comunidade acadêmica, e intermediá-las, quando necessário; estimular a 

participação dos pais e/ou responsáveis legais pelos discentes na vida acadêmica dos 

mesmos; assessorar os processos de fortalecimento das lideranças e organizações 

estudantis; instruir e coordenar os processos de escolha das lideranças de classes e 

dos professores conselheiros; zelar, juntamente com a comunidade acadêmica, pelo 

cumprimento do Regulamento Disciplinar Discente (RDD); promover projetos e 

ações sociais e educativas visando prevenir a evasão acadêmica e melhorar o 

rendimento escolar do discente, bem como sua formação para o exercício da 

cidadania e vida em sociedade; participar do Conselho de Classe, oferecendo 

assessoria aos problemas identificados, no que diz respeito ao setor; realizar, em 

colaboração com os setores de ensino, a recepção dos alunos ingressantes, no início 

de cada ano letivo. 

 

P2- De acordo com o Regimento Interno do Campus, Resolução Nº 57 de 12 de 

julho de 2016, Art. 18, as atividades do orientador, entre outros devem ser: 

VIII. Acompanhar e atender, em conjunto com setores competentes, discentes com 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem;  

IX. Atender a alunos e professores no que se refere a condutas e comportamentos no 

campus, por meio de orientações, aconselhamentos, instruções e encaminhamentos;  

XIII. Planejar, executar e/ou auxiliar na execução de projetos e eventos que visem 

promover saúde, esporte, lazer e cultura entre os estudantes;  

XIV. Colaborar na realização de eventos de integração promovidos pelo campus ou 

por unidades ou instituições que requeiram a participação dos discentes;  

XV. Estimular a participação dos pais e/ou responsáveis legais pelos discentes na 

vida acadêmica dos mesmos;  

XVI. Assessorar os processos de fortalecimento das lideranças e organizações 

estudantis;  

XVII. Instruir e coordenar os processos de escolha das lideranças de classes e dos 

professores conselheiros;  

XXI. Acompanhar a proposta pedagógica da Instituição, bem como auxiliar no 

desenvolvimento e operacionalização das atividades acadêmicas nos diversos níveis 

e modalidades;  

XXIV. Promover projetos e ações sociais e educativas visando prevenir a evasão 

acadêmica e melhorar o rendimento escolar do discente, bem como sua formação 

para o exercício da cidadania e vida em sociedade;  

XXV. Participar do Conselho de Classe, oferecendo assessoria aos problemas 

identificados;  

XXVI. Realizar, em colaboração com os setores de ensino, a recepção dos alunos 

ingressantes, no início de cada ano letivo;  

XXIX. Representar o campus nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário;  
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P8 - De acordo com o Regimento Interno do Campus Resolução Nº 58 de 12 de 

julho de 2016, Art. 18:  

Planejar, com envolvimento de toda a equipe do setor e em consonância com este 

Regimento, as ações de cada exercício, tendo em vista as diretrizes contidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; Orientar a comunidade interna e externa, 

no tocante as ações que estão sob a responsabilidade desse setor; Esclarecer dúvidas 

e orientar sobre rotinas e serviços da Instituição, normas, códigos, e legislação 

relacionados ao serviço de assistência estudantil; Acompanhar e atender, em 

conjunto com setores competentes, discentes com dificuldades no processo de 

ensino e aprendizagem; Atender a alunos e professores no que se refere a condutas e 

comportamentos no campus, por meio de orientações, aconselhamentos, instruções e 

encaminhamentos; Planejar, executar e/ou auxiliar na execução de projetos e eventos 

que visem promover saúde, esporte, lazer e cultura entre os estudantes; Colaborar na 

realização de eventos de integração promovidos pelo campus ou por unidades ou 

instituições que requeiram a participação dos discentes; Estimular a participação dos 

pais e/ou responsáveis legais pelos discentes na vida acadêmica dos mesmos; 

Instruir e coordenar os processos de escolha das lideranças de classes e dos 

professores conselheiros; Zelar, juntamente com a comunidade acadêmica, pelo 

cumprimento do Regulamento Disciplinar Discente (RDD); Auxiliar o Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) no processo de 

inclusão social dos discentes; Promover projetos e ações sociais e educativas 

visando prevenir a evasão acadêmica e melhorar o rendimento escolar do discente, 

bem como sua formação para o exercício da cidadania e vida em sociedade; 

Participar do Conselho de Classe, oferecendo assessoria aos problemas 

identificados, no que diz respeito ao setor; Realizar, em colaboração com os setores 

de ensino, a recepção dos alunos ingressantes, no início de cada ano letivo; 

Representar o campus nos foros específicos da área, quando se fizer necessário. 

Destacando que estas foram as atividades identificadas no rol de atividades da 

Coordenação de assistência ao educando constantes no Regimento. 

 

Destaca-se que o documento supracitado não especifica as suas atribuições, constando 

de forma genérica nas atribuições da equipe multiprofissional. Isso exige do profissional, 

clareza quanto às suas atribuições para, desta forma, poder identificá-las entre o leque de 

atividades dispostas no Regimento Interno dos campi. 

As participantes P3, P4 e P6 citaram diferentes documentos que fundamentam as 

atividades; no entanto, percebeu-se que existem diferentes interpretações quanto às 

competências atribuídas ao profissional. 

 

P3 - O único documento que menciona as atividades do pedagogo orientador é o 

ofício circular MEC/2015, que trata das atribuições. Na assistência estudantil não há 

menção às atividades que devem ser desenvolvidas pelo profissional, é muito 

genérico. Segundo o ofício: 

* estudar medidas que visem melhorar o processo pedagógico; 

* elaborar e desenvolver projetos educacionais; 

* elaborar manuais de orientação, etc. 

 

P4 - Atividades previstas pelo Decreto nº 72.846. 

 

P6 - O Projeto Pedagógico do IFRO não se refere especificamente às atribuições do 

orientador educacional. Faz referência ao trabalho da equipe técnica, sem dar ênfase 

às atribuições dos cargos que a compõem. O Regimento Interno do campus, o 

Regimento Geral do IFRO, o REPAE, a Política de Acesso, Permanência e Êxito 

(PAPE) não se referem às atividades específicas do orientador educacional dentro da 

equipe multiprofissional dos campi. Os documentos sempre fazem referências às 
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atribuições da equipe multiprofissional. Tendo como base tais documentos, acredito 

que cabe ao pedagogo o assessoramento de caráter pedagógico aos estudantes, 

principalmente dos estudantes com baixo desempenho e/ou com baixa frequência 

escolar, com necessidades educacionais especiais e ainda contribuir com a resolução 

de situações de indisciplina ou conflitos interpessoais no espaço escolar, atuando, 

portanto, com vistas à promoção da permanência e do êxito dos estudantes. 

 

 Nas respostas dos sujeitos P5 e P7 não citaram documentos, entretanto, as suas 

respostas são bem similares, destacaram somente as atividades que desenvolvem. 
 

P5 - Acompanhar os discentes em todo seu percurso dentro da escola, seja 

relacionado a questões pessoais, com a família ou com colegas, buscando dar apoio 

nos assuntos escolares e naqueles assuntos que interferem nessa questão.  

 

P7 - Acompanhamento e monitoramento de frequência e rendimento acadêmico dos 

discentes para que estes tenham acesso à permanência e êxito na instituição. 

 

Na perspectiva de explicitar as práticas que desenvolvem, as pedagogas buscam 

diferentes estratégias como suporte para a fundamentação da prática, sobretudo, percebe-se 

nas falas, rastros que refletem o caráter histórico que constituiu a identidade do profissional 

do serviço de orientação escolar.  

 

[...] a universalidade do saber está intimamente ligada à questão da objetividade. 

Com efeito, dizer que determinado conhecimento é universal significa dizer que ele 

é objetivo, isto é, se ele expressa as leis que regem a existência de determinado 

fenômeno, trata-se de algo cuja validade é universal. E isto se aplica tanto a 

fenômenos naturais como sociais. Assim, o conhecimento das leis que regem a 

natureza tem caráter universal, portanto, sua validade ultrapassa os interesses 

particulares de pessoas, classes, épocas e lugar, embora tal conhecimento seja 

sempre histórico, isto é, seu surgimento e desenvolvimento são condicionados 

historicamente. (SAVIANI, 2011, p. 50).  

 

Desse modo, corroboramos com o entendimento de Saviani (2011) quanto ao 

entendimento de que o surgimento e desenvolvimento de um determinado conhecimento são 

condicionados à sua história. 

Na pergunta de número dois do questionário abordou-se a seguinte questão: 

Considerando as peculiaridades do seu campus de atuação, como suas atividades são 

desenvolvidas? Foram apresentadas as seguintes considerações: 

 

P1 - Todas as citadas no item anterior, bem como participação em projetos de 

extensão no campus, apoio nas funções dos demais membros da CAED. Hoje a 

demanda pela efetivação dos auxílios estudantis consome boa parte do tempo das 

equipes multidisciplinares. Todos acabam muito envolvidos nos momentos de 

editais, seleção e pagamento. 

 

P2 - Em geral, realizo um trabalho junto a alunos (individual e coletivo) e pais no 

sentido de orientá-los quanto a planejamento e/ou estratégias de estudos...  

 

P3 - Primeiramente, o inicio do trabalho, propriamente dito, é a partir do mês de 

março, com a apresentação do serviço às turmas e orientação do trabalho e demais 



56 

 

informações para a equipe pedagógica/coordenação de curso, instrumentando-os 

com fichas para o encaminhamento de estudante, informes sobre o regimento, o qual 

também é repassado às turmas dos primeiros anos, e faço a organização do setor. 

 

P4 - Normalmente em equipe, envolvendo todos do setor; as especificidades da 

profissão são desenvolvidas de maneira individual. 

 

P5 - Em questões particulares, os atendimentos aos discentes acontecem na sala da 

orientação, a qual, no nosso campus, tem uma sala particular. Quanto a atendimentos 

coletivos e intervenções, realizo alguns em minha sala e a maioria em local com 

bastante espaço na escola, geralmente a sala de aula. 

 

P6 - Acompanhamento da frequência escolar e encaminhamentos pertinentes a cada 

caso; Acompanhamento dos estudantes com baixo rendimento escolar; Sessões de 

orientação de estudos; Participação no planejamento e execução do pré-conselho e 

conselho de classe e reunião de pais; Rodas de conversa com as turmas ou outras 

intervenções grupais quando a turma apresenta problemas específicos; Participação 

no acolhimento dos estudantes; Atendimento individualizado a estudantes e pais 

quando necessário; Participação do processo de escolha de líderes e professor 

conselheiro da turma. Também atuo na comissão de permanência e êxito, no 

NAPNE, na comissão de elaboração, análise e concessão de auxílios, comissão de 

acompanhamento de projetos de ensino. 

 

P7 - São desenvolvidas de acordo com o planejamento anual do departamento e 

também atendendo às demandas que forem sinalizadas no decorrer do ano letivo. 

 

P8 - Presto apoio nas atividades administrativas que são realizadas de acordo com o 

plano de ação anual do setor. Quanto às atividades específicas do serviço de 

orientação, desenvolvo as atividades de acordo com as demandas que são 

encaminhadas e as que são identificadas no conselho de classe. Presto apoio nos 

projetos de ações de prevenção, realizados coletivamente com a equipe 

multiprofissional. Participo de comissões, geralmente por indicação ou convite das 

chefias. 

  

Segundo as falas dos sujeitos P1, P6, P7 e P8, compreendemos que a sobrecarga de 

atividades do setor prejudica as atribuições específicas do profissional. No geral percebe-se 

que há uma compreensão quanto ao papel do pedagogo orientador na equipe 

multiprofissional, porém, faz-se necessário um esclarecimento de quais atividades do serviço 

de orientação são prioritárias dentre as demais atividades que compõem o plano de ação anual 

do setor.   

As participantes apontam atividades diferenciadas em cada Campus, contudo, foi 

possível observar na fala da P6, algumas atividades que não apareceram nas falas das demais, 

dentre estas, destacam-se a sua participação no planejamento e execução do pré-conselho e 

conselho de classe. 

Conforme estabelecido no Regimento Interno dos campi, documento citados pelas 

pedagogas na questão de número 1, a participação do pedagogo orientador no conselho de 

classe é somente de assessoria aos problemas identificados. Assim, compreende-se que a 

participação da P6 na fase de planejamento é um ponto positivo, tendo em vista que também é 
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parte da equipe pedagógica, entretanto, o documento não deixa claro se essa também é uma 

das suas atribuições. 

Considerando a forma como a Assistência Estudantil do IFRO foi estruturada, as 

ações planejadas são desenvolvidas por todos os profissionais da equipe multiprofissional 

conforme o estabelecido no plano anual de trabalho. O serviço de orientação também ocorre 

conforme os encaminhamentos recebidos e demandas do conselho de classe, sobretudo, o 

serviço de orientação ocorre de acordo com a estrutura organizacional disponível e as 

peculiaridades de cada campus.  

Além dos atendimentos específicos das pedagogas, são desenvolvidas as atividades 

coletivas que envolvem os serviços administrativos de trâmites na execução dos programas de 

assistência estudantil, de recebimento e encaminhamentos de requerimentos, memorandos, 

etc., destacando que ainda há a participação das profissionais em Projetos e Comissões 

instituídas pela Instituição.  

Quando questionadas na pergunta de número três, se há disponibilização de recursos 

para o desenvolvimento das atividades e quais os recursos disponíveis, as pedagogas 

responderam: 

 
P1 - Para os projetos, podemos tentar os editais de ensino, pesquisa ou extensão.  

 

P2 - Sim. Em geral, o campus busca viabilizar as ações propostas, disponibilizando, 

entre outros, tempo, espaço, material impresso... 

 

P3 - Sim. Recursos materiais (sala específica, materiais de expediente). 

 

P4 - Há disponibilidade de recursos humanos; no caso dos servidores do setor, 

recursos financeiros são raros. 

 

P5 - Sim, tenho acesso a materiais como cartolinas, pincel, lápis, Datashow, entre 

outros que são de extrema importância para realização de dinâmicas e atividades 

diferenciadas.  

 

P6 - O recurso com que trabalhamos é da assistência estudantil, previsto no REPAE. 

 

P7 - Sim, recursos materiais; também disponho de sala própria para o atendimento. 

 

P8 - Sim, temos recursos humanos (apoio mais significativo somente o da equipe 

multiprofissional, quanto aos demais servidores, poucos colaboram) e materiais (sala 

para atendimento individual e coletivo, material de expediente, editais para projetos 

com recurso financeiro). 

 

É possível perceber nas respostas dos sujeitos participantes P2, P3, P4, P5, P7 e P8 

que há disponibilidade de recursos para o desenvolvimento das atividades, sendo estes 

classificados pela maioria como recursos materiais, os recursos humanos apareceram somente 

na fala das participantes P4 e P8.  
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Conforme fala da P1 e P8, também são disponibilizados recursos financeiros para a 

execução de projetos que pode ser adquirido por meio de inscrição em editais específicos, 

assim, compreendemos que há uma seleção dos projetos com recurso e quantitativo de vagas 

específicas, porém, ressaltamos que nesse caso, nem sempre o recurso e vagas disponíveis 

atende a todos os inscritos.  

Na fala da P6 o único recurso que citou foi referente ao auxílio da assistência 

estudantil previstos no REPAE, contudo, a execução desse recurso é uma das atribuições das 

equipes de Assistência estudantil, o qual é disponibilizado a todos os campi, tendo como base 

o quantitativo de matrículas de cada campus, os valores são definidos, e conforme as 

demandas identificadas pela equipe multiprofissional são planejadas as ações que visam o 

atendimento às especificidades de cada campus, sendo priorizados os atendimentos aos 

discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

 

[...] à medida que há um crescimento da demanda educacional decorrente do 

aumento vegetativo da população, obviamente também o sistema de ensino tem que 

ampliar proporcionalmente, isto é, ele tem que ser desenvolvido quantitativamente. 

De outro lado, o avanço tecnológico tanto em termos gerais como em termos 

especificamente pedagógicos impõe novas exigências para o sistema de ensino, 

como o aprimoramento da qualificação do quadro de pessoal do sistema, a 

incorporação de novos métodos e recursos pedagógicos, o que significa que o 

sistema deve desenvolver-se também qualitativamente. (SAVIANI, 2011 p. 96). 

 

Diante dos dados apresentados nas falas podemos perceber que existem diferentes 

tipos de recursos disponíveis para o desenvolvimento do trabalho. No entanto, em análise às 

falas das participantes o que nos chamou mais atenção foi a ênfase aos recursos materiais e 

financeiros, pois, dentre as oito respostas obtidas, somente em duas apareceram os recursos 

humanos.  

Tal fato é perceptível em razão de somente duas participantes terem citado existência 

de recursos humanos, no entanto a colaboração a que se referem é somente da equipe 

multiprofissional.  Isso sugere à Instituição pensar em estratégias de melhor utilização dos 

recursos humanos que possui, dessa forma estimularia a cultura do trabalho colaborativo e 

teria mais autonomia para o desenvolvimento das atividades, assim, os recursos materiais, 

financeiros e humanos se complementariam.  

A pergunta de número quatro foi referente ao quantitativo de profissionais que compõe 

a atual equipe multiprofissional dos campi, foram apresentadas as seguintes respostas: 

 

P1 - Psicólogo, assistente social, assistente de alunos, enfermeira, técnica em 

Enfermagem, pedagoga, coordenador e tradutor intérprete de Libras. 
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P2 - Psicólogos, assistente social, assistentes de alunos, enfermeira, intérprete de 

Libras, coordenadora do NAPNE. 

 

P3 - Com relação à CAED, são: pedagogo/orientador educacional, psicólogo, 

assistente social, enfermeiro, assistente de aluno, nutricionista. 

P4 - Assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem, enfermeira, assistente de 

alunos e coordenadora. 

 

P5 - Psicóloga, intérprete de Libras, assistentes sociais e enfermeira. 

 

P6 - Segundo o PDI (2018, p. 167), “as equipes são formadas por: assistentes 

sociais, orientadores educacionais, psicólogos, nutricionistas e enfermeiros”. Destes 

profissionais, temos: 01 orientadora, 01 assistente social e 01 enfermeira. Além 

destes, são lotados na CAED: 01 assistente de alunos, 01 intérprete em Libras. 

 

P7 - Enfermeiro, assistente social, pedagoga/orientadora e intérprete de Libras, com 

uma ressalva que a psicóloga está na reitoria e faz atendimento apenas uma vez na 

semana no campus. 

 

P8 - 01 assistente social, 02 assistentes de aluno, 01 enfermeira, 01 intérprete em 

Linguagem de Sinais, 01 pedagoga/orientadora e 01 psicólogo.  

 

Foi possível a observação ao fato de que nas falas e no quadro 1 apresentado 

anteriormente, há uma diversidade na composição das equipes. Quanto ao profissional 

nutricionista, este compõe as equipes dos campi de Ariquemes, Cacoal e Colorado, tendo em 

vista existência de alunos residentes e fazem as refeições no próprio campus.  

Considerando o perfil similar dos demais campi, é possível perceber no quadro 1 que há 

divergências na composição e distribuição do quantitativo de servidores em cada campus, 

assim, surgiram alguns questionamentos que despertaram a curiosidade: nos campi de 

Guajará-Mirim, Calama e Jaru não há necessidade de psicólogo? Por que somente o campus 

Calama possui dois pedagogos? A reitoria precisa de uma equipe completa ou só dos 

profissionais que já existem?  

Assim, considera-se pertinente buscar esclarecimentos quanto às indagações 

apresentadas. Os dados apresentados nesta fase da pesquisa realmente deixaram algumas 

dúvidas, contudo, algumas podemos justificar a partir da análise da realidade vivenciada 

como parte deste contexto.  

Assim, considerando a ampliação de cursos e quantitativos de alunos matriculados até o 

ano de 2018 e escassez na oferta de concurso público que supra as necessidades de 

preenchimento do quadro de servidores do IFRO, evidencia-se a criação de estratégias que 

contribuem para minimizar as dificuldades no atendimento às demandas. 

Assim, regularmente são publicados editais de concurso de remoção entre os campi, 

ocorrem redistribuição e realocação de servidores entre setores; o que, certamente, resulta na 
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diversidade de cargos que compõem as equipes de assistência estudantil, apresentada na 

tabela 1. 

Nessa investigação, também constatamos que a psicóloga que era lotada no campus 

Calama, atualmente está atuando na Diretoria de Assuntos Estudantis da reitoria, e faz 

atendimentos no campus Calama uma vez na semana. Guajará-Mirim não conta com o serviço 

de psicologia em razão de redistribuição da servidora, seu código de vaga foi trocado por um 

código de técnico administrativo e o campus perdeu a vaga de psicólogo.  

O campus de Jaru teve a sua autorização de funcionamento no início do ano de 2018, e 

ainda se encontra em fase de estruturação do quadro de servidores, possuindo somente três 

servidores na CAED, sendo estes um assistente social, um assistente de aluno e um assistente 

em administração.  

Na fase de levantamento de dados da pesquisa documental, constatou-se que a 

assistência estudantil do Campus Calama contava com dois pedagogos, mas em razão de 

redistribuição de um dos profissionais para outro IF, restou apenas um lotado na assistência 

estudantil. O código vago foi preenchido em junho do ano de 2019, por meio de concurso 

público.  

Diante dos dados levantados e das vivências, destaca-se a necessidade de uma equipe 

na reitora que contemple todos os profissionais da equipe multiprofissional para 

assessoramento aos profissionais de acordo com as áreas de atuação, assim, sugere-se que seja 

ampliada a equipe de assistência estudantil da reitoria.  

A falta de alguns profissionais essenciais no atendimento das questões educacionais, 

socioeconômicas e psicossociais em alguns campi, também é um fator que impacta na 

qualidade dos atendimentos. A adequação e ampliação do quadro de servidores que compõem 

as equipes multiprofissionais de alguns campi favorece o cumprimento das diretrizes que 

regulam as ações da assistência estudantil. Para isso, há necessidade de atenção e empenho 

dos gestores e poder público quanto a criação de mecanismos que favoreçam um trabalho 

eficaz.  

A questão de número cinco trata da elaboração do plano anual de trabalho da equipe e 

a participação do pedagogo no planejamento das ações: 

 
P1 - Cada membro prepara o seu plano individual e, em reunião mensal, discutimos 

e agendamos as ações para participação de todos os membros da equipe. 

 

P2 - Cada profissional elabora uma prévia das ações. No segundo momento, as ações 

propostas são compartilhadas e repensadas coletivamente.  
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P3 - São realizadas reuniões onde cada um delimita o seu plano de ação e, depois, 

constitui-se um documento único. 

 

P4 - É elaborado em equipe; todos os profissionais contribuem com as demandas, 

cada um em sua área específica. 

 

P5 - Em reuniões no final do último bimestre, realiza-se um encontro com a equipe a 

fim de ajustar o que precisa melhorar e apresentar estratégias, considerando que o 

trabalho de um implica no do outro, e ainda que muitas ações são realizadas em 

conjunto.  

 

P6 - O plano anual de trabalho é feito de modo colaborativo; neste, não participei da 

elaboração. 

 

P7 - Elaboramos em conjunto no final do ano. 

 

P8 - O plano anual de trabalho é construído, inicialmente, pelo coordenador do setor 

e posteriormente, é compartilhado com a equipe para contribuições específicas de 

cada área e finalizado em reunião coletivamente no final do ano, período de recesso 

dos alunos. 

 

Nas respostas apresentadas pelas participantes fica evidente que existe um 

planejamento anual das ações da AE e que estas são planejadas de forma colaborativa por 

todos que compõem as equipes multiprofissionais, de certa forma, há a contribuição das 

pedagogas, inicialmente por meio do planejamento individual que posteriormente é integrado 

as ações específicas dos demais profissionais e as de cunho geral do setor, fato que pode ser 

verificado nas falas das P1, P2, P3 e P8.  

Diante das considerações apresentadas percebe-se que as formas de organização do 

planejamento das equipes são bem similares, assim, entendemos que o planejamento existente 

busca atender os objetivos institucionais. No entanto, tendo em vista as várias dificuldades 

enfrentadas e apontadas neste estudo pelas pedagogas orientadoras no desenvolvimento do 

trabalho na AE, na prática, sabe-se que nem sempre é possível a execução de todas as ações 

de forma exitosa, fazendo-se necessário um planejamento flexível que possibilite adequações.  

A questão de número seis discorreu sobre as principais dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento do trabalho do pedagogo orientador. Verifica-se nas falas das participantes 

que existem dificuldades bem pontuais e similares. Assim, apresenta-se alguns recortes nas 

falas, por considerar que existem fatores apontados que carecem de uma análise mais 

detalhada:  

 

P1 – A proporção de alunos para um único profissional. As atividades de 

atendimento individualizado consomem boa parte do tempo, diminuindo as 

possibilidades de intervenções coletivas e preventivas.  
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P4 – Falta de profissionais; é apenas um orientador para 600 alunos e, além da 

demanda específica do pedagogo orientador, temos que atender à demanda do setor 

e muitas vezes realizar trabalhos administrativos.  

 

P6 – [...] São muitas atribuições para uma equipe reduzida. 

 

 

Quanto à questão supracitada, três sujeitos apontaram a carência de profissionais como 

uma das principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do trabalho do pedagogo 

orientador.  Como é demonstrado nas falas, existe uma necessidade urgente de ampliação e 

adequação do quadro de profissionais ao quantitativo de alunos matriculados em cada campus 

do IFRO.  

A situação também é uma realidade presente nos demais IFES, tal fato pode ser 

verificado nas palavras de (Kowalski, 2012, p. 145), onde afirma que:   

 

Há um processo latente de carência de profissionais concursados nas IFES, seja na 

composição de TAEs ou docentes. Somado a isso, as instituições estão respaldadas 

legalmente por meio do Decreto Nº7232/2010 para poder redistribuir entre as 

universidades federais os saldos profissionais eventualmente não utilizados nos 

cargos previstos desse documento (Artigo 3º). Com isso, diminuem-se os concursos 

públicos e se reduz a criação de cargos de TAE; em contrapartida, o governo investe 

na reposição e na relocação de vagas já existentes entre as IFES, o que, por sua vez, 

desencadeia a falta de profissionais quando o quadro deveria ser ampliado para 

atender as demandas da expansão da ES pública federal. (KOWALSKI, 2012, p. 

145). 

 

  A dificuldade de inserção das atividades programadas no calendário acadêmico 

também foi um fator apontado como dificuldade na execução das ações de forma exitosa. 

Portanto, foi perceptível a necessidade de um maior apoio dos gestores na promoção de 

espaços que possibilitem o alinhamento das ações planejadas pelas pedagogas com as demais 

atividades que ocorrem no âmbito da instituição, sendo possível a verificação de tal 

dificuldade nas falas da P5 e P6, 

 

P 5 - Infelizmente, é sobre a disponibilização de momentos maiores; tenho que 

mendigar aula para realizar atendimento diferenciado, pois poucos professores 

liberam suas aulas. Os horários que deveríamos aproveitar aqui são depois do 

almoço, mas os alunos querem descansar, resumindo, a disponibilidade de tempo é 

bem restrita.  

 

P 6 - Outro ponto que dificulta o trabalho é a falta de horário disponível nas grades 

de horários para realizar as intervenções. 

 

Outro fator prejudicial apontado pelas participantes foi a falta de conhecimento por 

parte da comunidade acadêmica das atribuições do pedagogo orientador na assistência 
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estudantil e a necessidade de documentos que especifiquem as práticas do pedagogo na 

Assistência Estudantil. Conforme podemos analisar abaixo nas falas das participantes, 

 

P2 - Em geral, percebo que os alunos atrelam o trabalho do setor à atividade 

assistencial e/ou disciplinar, acarretando prejuízos aos atendimentos, pois a não 

“necessidade” ou temor distancia os alunos.  

 

P3 - Ausência de compreensão do que é o SOE. Confusão das atribuições do 

orientador educacional com o psicólogo escolar. O SOE como solução dos 

problemas de aprendizagem. Considerar o orientador como um agente disciplinador, 

ou seja, responsável por “punir” os alunos. Achar que o orientador é responsável por 

acompanhar as faltas escolares. 

 

P6 - Ressalto ainda a falta de definição das atribuições específicas do orientador 

educacional nos documentos institucionais, pois a maioria das literaturas tratam de 

atuação de orientação no SOE, e não dentro de uma equipe multiprofissional que 

compõe a CAED, dificultando nos basear tão somente nos teóricos que tratam da 

orientação educacional. 

 

P8 - Por desconhecimento da função do orientador, muitos professores confundem 

as suas atribuições com as do psicopedagogo ou psicólogo escolar, sendo 

incumbidas a este profissional a resolução de todos os problemas de aprendizagem 

dos discentes e acompanhamento das faltas escolares.  

 

 Desse modo, é imprescindível que o profissional busque junto aos gestores os 

mecanismos legais de normatização da profissão, com vistas à orientação das atribuições 

específicas do pedagogo, conforme o contexto em que está inserido. Nesse sentido, 

compreende-se a relevância da pesquisa como forma de evidenciar as práticas do pedagogo 

orientador na assistência estudantil, dessa forma, é possível a redução das interpretações 

equivocadas quanto ao papel do profissional.   

 Outro ponto considerado preocupante e que precisa de atenção é referente à falta de 

colaboração de alguns professores no acompanhamento e encaminhamento das dificuldades 

dos alunos, tal situação é demonstrada nas falas de três participantes: 

 

 

P3 - Dificuldades de grande parte dos professores preencherem fichas de 

encaminhamento (a maioria não quer se comprometer).  

 

P5 - Outra questão seríssima é o mau costume das demandas chegarem apenas no 

conselho de classe, não há um contato antes do professor com o orientador, só 

despejam no conselho, e isso gera um desconforto enorme, o que culmina em um 

trabalho que estou batalhando pra acabar aqui, que é o de apagar fogo, e 

infelizmente ficamos com pouco tempo para planejar ações diferenciadas de 

prevenção. 

 

P7 - As principais dificuldades ainda estão na falta de encaminhamentos de alguns 

professores, que às vezes indicam a dificuldade que tiveram com os alunos apenas 

no final do ano, quando não é mais possível realizar nenhum tipo de intervenção. 
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Assim, pode-se verificar que as similaridades existem e são vivenciadas dificuldades 

com pontos comuns entre os campi, contudo, além de todas as dificuldades identificadas 

acima, consideramos pertinente destacar algumas mais pontuais que apareceram somente nas 

falas das participantes P2 e P6:  

 

P2 - Outro fator de dificuldade diz respeito à questão de capacitação. Por vezes, me 

deparo com limitações impostas pelo despreparo. Estou nessa função há um ano, 

apenas.  

 

P 6 - Um dos principais desafios é buscar a credibilidade do corpo docente e da 

gestão no trabalho realizado pela equipe multiprofissional. Outra situação é o fato de 

a CAED não ser vista como setor que compõe a Diretoria de Ensino, estando fora 

das ações de planejamento, formulações e reformulações dos projetos pedagógicos e 

demais ações inerentes ao ensino. 

 

Como foi possível perceber, são várias questões apontadas como dificuldades, 

contudo, a mudança de atitude exige esforço por parte de todos. O papel do profissional 

pedagogo é identificar a dificuldade e buscar possíveis soluções para a sua resolução. Nessa 

busca, é essencial o estabelecimento de parcerias colaborativas que contribuam com o 

saneamento das demandas existentes, que são de sua competência.     

Na questão de número sete, pedimos para que fossem identificados os principais 

avanços no desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico do campus, a partir da atuação 

do pedagogo orientador. Foram apresentadas as seguintes respostas: 

 

P1 – [...] penso que todos os processos de aprendizagem sofrem influência 

significativa do trabalho desenvolvido pelo pedagogo orientador.  

 

P2 - Aos poucos, percebo avanços na visão institucional (gestão, docentes, pais e 

alunos) quanto à contribuição efetiva da orientação no desempenho acadêmico dos 

alunos.  

 

P3 - Trabalho mais colaborativo entre o ensino com a CAED; aos poucos o corpo 

docente está dialogando mais com a orientação no que se refere ao aluno. 

 

P4 - Olhar voltado ao discente e suas demandas, bem como sua família. 

 

P5 - Do primeiro ano que vivi aqui, muita coisa mudou. Busquei mostrar uma nova 

cara da orientação, o que não foi, e nem é fácil, mas de fato houve avanço. Mas 

ainda há um olhar de que não fazemos parte do pedagógico, tanto que no PPC não 

houve participação do orientador. Destaco que essa visão é compactuada com os 

membros do DEPAE.  

 

P6 - Atuo como orientadora na assistência ao educando há pouco tempo, mas a 

mudança de principal relevância já percebida é a maior comunicação com os 

responsáveis dos estudantes. 

 

P7 – Não respondeu. 

 

P8 - O maior envolvimento dos gestores e coordenadores de curso com a situação 

acadêmica do discente contribui não só com o trabalho do pedagogo, mas, de toda a 

equipe. A partir desse envolvimento conhecem o trabalho desenvolvido na CAED, 
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sendo mais reconhecido, contudo, destaco que para avançar mais, a participação da 

CAED no planejamento das atividades pedagógicas precisa ser considerada.   

  

 

Diante dos apontamentos das pedagogas, percebe-se o reconhecimento do trabalho da 

equipe multiprofissional, o maior envolvimento da comunidade acadêmica na vida acadêmica 

dos discentes e o estabelecimento de parcerias como os pontos de maior impacto no avanço de 

seu trabalho.   

Portanto, destaque-se que mesmo existindo avanços significativos, a não participação 

no planejamento das atividades pedagógicas foi apontada pelas participantes P5 e P8 como 

um ponto negativo. Assim, é importante que todos os profissionais que integram a equipe 

pedagógica da escola, se posicionem no enfrentamento às formas de organização que 

restringem a sua participação nessas atividades. Nesse sentido, as considerações de Bueno 

(2001, p. 9), reforçam esse entendimento:  

 

[...] a escola deve ser entendida como espaço de resistência, em que se consegue 

pequenos ganhos, mas que, se forem constantes e contínuos, poderão contribuir 

tanto para elevação da qualidade do ensino em geral como se constituir em formas 

de embates contra políticas educacionais que desconsideram a qualidade de ensino. 
 

 A questão de número oito tratou da a existência de oferta de atividades de formação 

continuada para o pedagogo orientador pelo IFRO. As participantes apresentaram as seguintes 

respostas: 

 

P1 - Não. 

 

P2 - Em geral o IFRO utiliza o PAC. Ponto. 

 

P3 - Não. 

 

P4 - Específica para o orientador é raro, tem formação em equipe na área da 

educação; em alguns encontros realizados para a assistência estudantil se tira um 

período de tempo reservado ao diálogo com os orientadores. 

 

P5 - SIM, apenas encontros com colegas da assistência estudantil. No entanto, 

acredito que deveriam existir mais capacitações e diversas temáticas vividas por nós. 

Como bullying, suicídio e até mesmo orientação vocacional, sobre a qual acredito 

que deveríamos ter um tipo de teste para institucionalizarmos com os colegas dos 

outros campi.  

 

P6 - Não. Há encontros anuais das equipes técnicas de desenvolvimento do ensino e 

assistência estudantil, mas nada especificamente para os orientadores educacionais. 

 

P7 - Apenas os encontros entre equipes multidisciplinares, ainda falta formação 

específica para os pedagogos. 

 

P8 - Há apenas encontros anuais das equipes de assistência estudantil e o IFRO 

disponibiliza o Plano Anual de Capacitação, no entanto, nem todos os servidores são 
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contemplados, e dentre os cursos ofertados não são disponibilizados cursos 

específicos para o pedagogo orientador.  

 

Nas respostas apresentadas, as participantes P1, P3, P4, P6, P7 e P8 afirmaram que 

não há formação continuada específica para o pedagogo orientador. A participante P2 

respondeu que, em geral, o IFRO utiliza o Plano Anual de Capacitação (PAC), mas, sabe-se 

que a participação em curso de capacitação pelo PAC é limitada e exige uma série de critérios 

que não contemplam todos os servidores. Portanto, compreendemos que a forma como são 

disponibilizados os cursos de capacitação não atende às demandas que se apresentam na 

prática do pedagogo orientador, e, pelo grande quantitativo de apontamentos da não existência 

de formação específica, percebemos que há uma necessidade urgente de formação específica 

que contribua com a prática profissional. 

Na questão de número nove, perguntamos: Na sua visão, a comunidade acadêmica do 

IFRO (corpos discente, docente e técnico-administrativo) conhece o trabalho desenvolvido 

pelo pedagogo orientador? Quais desses colaboram, apoiam e contribuem nas atividades 

desenvolvidas? Foram apresentadas as seguintes respostas: 

É possível a verificação de similaridades e divergências nas respostas dos sujeitos 

participantes. Nas falas da P1, P3, P4 e P8, evidencia-se o pouco conhecimento e colaboração 

por parte dos servidores técnicos administrativos. 

 

P1 - Pouco. A estrutura administrativa, em coordenações de curso, DAEP, CAED, 

DE, afasta um pouco a participação no gerenciamento pedagógico do orientador. 

Assim, o conhecimento e colaboração acaba sendo mais do setor ao qual estou 

vinculada (CAED). 

 

P3 – [...] a orientação se faz presente, logo no começo do ano, com o corpo discente 

e também as famílias. O corpo docente gradualmente vem conhecendo o trabalho do 

orientador, pois quando algo não é de competência da orientação, imediatamente, 

estes são orientados a respeito. A maioria do pessoal técnico-administrativo 

desconhece o trabalho desenvolvido pelo pedagogo/orientador. Os que mais 

colaboram com a atividade do orientador é o corpo discente, até porque é o foco de 

atuação do profissional. A maioria dos professores também colabora com as 

atividades que o orientador desenvolve no campus. Considerando os técnicos-

administrativos que compõem a Direção de Ensino, com exceção dos lotados na 

CAED, não há muita colaboração e apoio dos demais. 

 

P4 - Os alunos conhecem bem mais do que os próprios servidores (docentes ou 

técnicos); normalmente, estes nos generalizam como “servidores da CAED”, 

portanto, sem papel específico, estão todos ali para resolverem os problemas que 

aparecem cotidianamente. 

 

P8 - Os servidores da CAED conhecem e apoiam. Quanto à Direção de Ensino, 

DAPE e alguns professores, poucos compreendem o papel do orientador no que se 

refere às demandas encaminhadas para a CAED. Os servidores dos demais setores 

demonstram desconhecimento e a colaboração praticamente só ocorre quando 

envolve atividades administrativas relacionadas ao setor. Quanto aos discentes, no 
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início do ano são apresentadas as atividades desenvolvidas na CAED, quando toda a 

equipe esclarece quais são as suas atividades; mas os que demonstram conhecer são 

os que utilizaram os serviços, sendo que a maioria destes conhece e colabora. 

 

 Quanto aos docentes, nem todos conhecem e colaboram, mas, retomando a fala da P3, 

e conforme as falas das participantes P2, P5, P6 e P7, existem avanços; haja vista que o 

conhecimento e a colaboração por parte de alguns docentes vêm sendo ampliada por meio do 

diálogo e inserção destes nas atividades do serviço de orientação e da CAED.  

 

P2 - Ver resposta anterior nº 07. Aos poucos percebo avanços na visão institucional 

(gestão, docentes, pais e alunos) quanto à contribuição efetiva da orientação no 

desempenho acadêmico dos alunos.  

 

P5 - Acredito que isso vem melhorando; inseri-los nas atividades ajuda nessa 

relação, no entanto, nem todos se interessam, mas já é um caminho. Ainda tem que 

se quebrar a visão de apagador de incêndios do orientador, e com o cenário que 

vivemos atualmente, com as redes sociais, por exemplo, é necessário nos focarmos 

em um trabalho de sensibilização, visando ouvir e entender o outro, despertar o 

sentimento de empatia com outro e a resiliência para saber lidar com as 

problemáticas da vida.  

 

P6 - Neste ano, iniciamos com mais espaços de diálogos durante a semana 

pedagógica com a finalidade de buscar esse reconhecimento e colaboração. Devido à 

intensa rotatividade de servidores no campus, é uma sensibilização que precisa ser 

realizada continuamente. No que tange ao apoio às atividades, boa parte do corpo 

docente colabora com o desenvolvimento do trabalho. Quanto aos discentes, durante 

a semana de acolhimento, eles são apresentados às funções e aos trabalhos 

realizados pela equipe multiprofissional, visando ao reconhecimento e à valorização 

da colaboração de todos.  

 

P7 - Em parte, muitos professores participam do trabalho dos pedagogos, outros 

ainda não; os discentes são mais próximos, assim como as famílias. 

 

 Contudo, um fator considerado prejudicial nessa relação, o qual pode-se identificar na 

fala da P6, foi a ênfase à intensa rotatividade de servidores no seu campus, o que exige o 

trabalho de sensibilização contínua. 

  

Como espaço de convivência que favoreça o exercício da cidadania, a escola possui 

formas de organização, normas e procedimentos que não são meramente aspectos 

formais de sua estrutura, mas se constituem nos mecanismos pelos quais podemos 

permitir e incentivar ou, ao contrário, inibir e restringir as formas de participação de 

todos os membros da comunidade escolar. Nesse sentido, uma escola que pretende 

atingir, de forma gradativa e consistente, crescentes índices de democratização de 

suas relações institucionais, não pode deixar de considerar, como parte integrante de 

seu projeto, o compromisso de participação. (BUENO, p. 6, 2001). 

 

Tendo como base essa visão, percebemos a existência de fatores que podem dificultar 

ou de certa forma contribuir com o trabalho colaborativo e participativo. No entanto, 

enfatizamos que o mais importante na construção de um espaço favorável ao exercício da 
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cidadania é o compromisso que a escola tem na democratização da construção do seu projeto 

pedagógico, oportunizando a participação de todos que integram a sua comunidade 

acadêmica. 

 Em relação aos discentes, retomando as falas das P3, P4, P7 e P8, pode-se constatar 

que a maioria dos discentes conhece o trabalho do orientador e da equipe multiprofissional, 

principalmente os que já utilizaram os serviços da CAED, e a maioria dos discentes também 

colaboram com as atividades quando são convidados a participar. 

 Na pergunta de número dez questionamos: Nos casos em que há necessidade de 

intervenção junto ao discente com acompanhamento por parte de professores, familiares ou 

outros profissionais, como se dá a participação dos envolvidos?  

A questão dez é um complemento à questão de número nove. Desse modo, das 

respostas apresentadas é perceptível nas falas das P1, P3, P4, P5, P7 e P8, que nos casos em 

que há necessidade de intervenção e acompanhamento por parte dos envolvidos, estes se 

envolvem e colaboram.  

Segundo Freire (1996, p. 77), “Constatando, nos tornamos capazes de intervir na 

realidade, [...]”. Nesse sentido, destacamos as falas onde podemos analisar diferentes práticas 

de intervenção que coadunam com a linha de pensamento de Freire:   

 

P1 – Quando convidados a participar, estes se envolvem. Os encaminhamentos são 

feitos pessoalmente, por e-mail, ou em fichas que ficam disponíveis na CAED. 

 

P3 - Em relação aos discentes, a orientação procede com orientação individualizada 

e/ou coletiva. Em relação à família, é realizada orientação individual com conversas 

sobre o ocorrido e também por contatos telefônicos ou e-mail. Em relação aos 

professores, há orientação quanto às situações educacionais e algumas orientações a 

respeito da interação social e mediação. Quando a situação fere o regimento ou o 

professor é o agente causador, é direcionada a situação para as respectivas 

coordenações de curso/direção. Quanto à gestão, esta não tenho conhecimento. 

 

P4 – Surgindo a necessidade, todos são convidados a participar da intervenção; é 

explicada a situação; caso não haja a participação voluntária, a situação é 

encaminhada ao ensino.  

 

P5 – Nesses casos, geralmente após um chamado em casos mais sérios, eles 

aparecem. Uns se envolvem mais que outros, mas há um retorno. Claro que, quando 

é um profissional da equipe como a psicóloga, por exemplo, esse apoio é melhor. 

Aliás, tenho uma parceria ótima com a psicóloga, sempre nos ajudamos e algumas 

atividades fazemos juntas; mesmo que a outra se envolva pouco no assunto, a 

presença é garantida.  

 

P7 – Tento envolver todos os segmentos nas intervenções para um maior 

aproveitamento, e consequentemente, sucesso na intervenção. Os pais geralmente 

tendem a acompanhar mais (mas nem sempre isso acontece). 

 

P8 – Mediante o registro e encaminhamento da situação, são realizadas as devidas 

intervenções, quando o encaminhamento é realizado pelo professor ou outro 
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profissional, inicialmente entramos em contato e convidamos as partes interessadas 

para uma conversa de sondagem e resolução da situação, depois de realizada as 

intervenções necessárias com os envolvidos (discentes/família/professor, etc.), 

encaminhamos a devolutiva ao responsável pelo encaminhamento com as devidas 

orientações. Quando o encaminhamento parte do professor logo ao detectar o 

problema, na maior parte das vezes colaboram nas intervenções necessárias, o 

problema maior é que a maior parte dos encaminhamentos são realizados somente 

no conselho de classe quando não há mais o que fazer. Geralmente quando a família 

é acionada, comparece e colabora.   

 

 

Destaca-se a fala da P8 logo acima, onde afirma que, quando o encaminhamento parte 

do professor logo ao detectar o problema, na maior parte das vezes este colabora nas 

intervenções necessárias. O problema maior é quando os encaminhamentos são realizados 

somente no conselho de classe quando não há mais o que fazer.  

Diante da afirmação, entendemos que a ausência de acompanhamento contínuo por 

parte dos envolvidos no processo ensino e aprendizado dificulta a intervenção do profissional 

em tempo hábil. Por outro lado, conforme Regimento Geral do IFRO, o Conselho de Classe é 

um órgão de apoio à gestão pedagógica, de caráter consultivo e deliberativo, e tem como 

objetivo “acompanhar a vida acadêmica dos alunos e auxiliar a administração nas 

deliberações relacionadas a situações excepcionais de ensino e aprendizagem”. (BRASIL, 

2015, p. 26).  

Desse modo, entende-se que os encaminhamentos e intervenções devem ser realizados 

no decorrer do ano letivo, e tendo em vista que conselho de classe só ocorre nos finais de 

semestres, é urgente uma reflexão crítica acerca das práticas desenvolvidas no órgão 

supracitado. Segundo Freire (1996, p. 39), “[...] É pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

Diferente da maioria, a P6 enfatiza que em seu campus de atuação há certa resistência 

por parte dos familiares em acompanhar a vida acadêmica do filho e que há casos em que 

precisam ser convidados mais de duas vezes para comparecer à escola, ou ainda encaminhar o 

caso ao Conselho Tutelar. Outro fator importante também destacado pela P6 foi a dificuldade 

da maioria dos professores em realizar atendimento personalizado aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. Como podemos observar na fala abaixo: 

 

P6 – Desempenho a função de orientadora há pouco tempo, mas em relação aos 

familiares é perceptível a resistência destes em acompanhar a vida acadêmica do 

filho; há casos em que precisam ser convidados mais de duas vezes para comparecer 

à escola, ou ainda encaminhar o caso ao Conselho Tutelar. Também temos 

encontrando resistência por parte dos pais em relação aos encaminhamentos ao 

serviço de psicologia; os pais ainda apresentam paradigmas que precisam ser 

superados em relação à visão do trabalho do psicólogo. Quanto aos professores, 

alguns colaboram com os projetos propostos pela CAED, e também encaminham 
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estudantes para o setor quando necessário. O que temos notado é que a maioria tem 

dificuldades em realizar atendimento personalizado aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais. 

 

Na questão de número 11, foi perguntado como a equipe multiprofissional, 

principalmente, o pedagogo orientador tem promovido ações de inserção das famílias no 

cotidiano do campus/IFRO. 

Em todas as respostas apresentadas predominam as similaridades, elas apareceram 

principalmente nas ações referentes ao contato direto com as famílias; com destaque para as 

reuniões de pais para tratar de assuntos que refletem na vida escolar dos alunos, considerando 

que esta é uma ação presente nas falas de 6 participantes, destacamos que essas reuniões são 

importantes e funcionam como uma ação coletiva, pois é uma boa oportunidade de 

comunicação, o seu ponto negativo é a pouca participação dos pais. Em contribuição a esse 

raciocínio Garcia (1994, p. 49), esclarece que: 

  

Vimos historicamente, as classes populares são excluídas de qualquer forma de 

participação. Nunca foram chamadas à escola para opinar sobre a educação de seus 

filhos ou atuar sobre qualquer decisão relativa ao processo pedagógico. São 

convidados para reuniões exclusivamente para tomar conhecimento do desempenho 

escolar de seus filhos, em geral ficando expostos a queixas e reclamações.  

 

Diante dessas considerações, compreende-se a resistência dos pais na participação 

dessas atividades, como é demonstrado nas palavras de Garcia (1994), o distanciamento entre 

escola e família é um fator que se justifica, tendo em vista que o contexto pelo qual ambos 

foram condicionados não favoreceu essa aproximação. Contudo, observam-se poucas e 

pontuais diferenças entre as respostas das profissionais. Como podemos observar nos 

apontamentos as similaridades predominam nas ações.  

 

P1 – Por meio de convites individuais, reuniões de pais, e já realizamos algumas 

reuniões por turmas também, bem como um projeto intitulado “Escola de Pais”. 

 

P2 – Enquanto pedagoga/orientação tenho mantido um canal aberto junto aos 

familiares dos alunos através do (WhatsApp), no cotidiano, em atendimentos 

individuais e coletivos em todas as reuniões de pais. A equipe multiprofissional 

realiza há algum tempo um projeto intitulado “Escola de Pais”, bem como palestras 

e atendimentos individuais. 

 

P3 – Eventos que a instituição realiza. 

 

P4 – O setor no qual o pedagogo orientador atua é o elo entre escola e família; no 

meu campus, juntamente com a equipe trabalhos por meio de projetos e também 

através do contato direto com as famílias. 

 

P5 – Meu contato é por telefone em alguns casos, nas reuniões de pais, e alguns 

casos pelo WhatsApp, mas posso dizer que esse contato é bem pouco; no entanto, 

temos um problema de logística que implica nessa relação mais próxima. 
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P6 – Essa é umas das fragilidades de nosso campus. Há pouca participação dos pais 

na vida escolar dos filhos. No ano anterior realizamos uma reunião de pais 

diferenciada buscando essa integração, esse ano caiu na normalidade novamente, 

tendo em vista que em nosso campus a reunião de pais não é planejada somente pela 

equipe multiprofissional da CAED. No ano anterior, a integração ocorria somente 

através das reuniões bimestrais para entrega de boletins, e informes gerais e do 

atendimento individualizado, quando o pai é convidado para tratar de situações 

inerentes à vida escolar do filho. Neste ano, desenvolveremos um projeto para 

acompanhamento dos estudantes retidos, reprovados, ou aprovados pelo conselho de 

classe, pelo qual os pais desses estudantes serão convidados para reuniões extras 

para orientação sobre como auxiliar o filho em seu planejamento de estudos, entre 

outras informações relevantes. Portanto, a integração família escola se resume em: 1. 

Reuniões bimestrais. 2. Reuniões extras com pais de estudantes retidos/reprovados 

em conselho de classe. 3. Atendimento individual quando necessário. 

 

P7 – A família tem sido convocada todas as vezes que há encaminhamentos de 

algum discente para tomar ciência e acompanhar. Em reuniões de pais, temos 

procurado chamar a atenção dos pais para a importância da participação deles no 

processo educativo de seus filhos. 

 

P8 – Reunião de pais quando o aluno ingressa no curso para informes gerais, contato 

diário em atendimento individual ou coletivo, por meio de convite ou por iniciativa 

da família, reunião para informes quanto à inserção nos programas de assistência 

estudantil. 

 

É possível observar que o acompanhamento individual possibilita uma intervenção 

mais pontual, assim, evidencia-se que as relações estabelecidas por meio do contato direto é 

uma ação necessária. No entanto, observa-se no cotidiano escolar que a participação dos pais 

nas atividades escolares ainda é insuficiente e não atende as necessidades de comunicação e 

aproximação com as famílias, portanto, é necessária a elaboração de novas estratégias que 

favoreçam a aproximação família/escola. 

 

A educação está ligada a processo de comunicação e interação pelos quais os 

membros de uma sociedade assimilam saberes, habilidades, técnicas, 

atitudes, valores existentes no meio culturalmente organizado e, com isso, 

ganham o patamar necessário para produzir outros saberes, técnicas, valores 

etc. É intrínseco ao ato educativo seu caráter de mediação, mediante o qual 

favorece o desenvolvimento dos indivíduos na dinâmica sociocultural de seu 

grupo [...]. (LIBÂNEO, 2001, p. 7-8) 

 

A fim da manutenção de uma relação harmoniosa e do alcance dos resultados 

educacionais positivos, a comunicação entre as instituições escola e família é essencial, pois 

os dois lados devem buscar os mesmos ideais, favorecendo a relação entre os conceitos 

trabalhados na escola e os ensinamentos que o aluno adquire no meio familiar. 



72 

 

Verificam-se duas ações diferenciadas, citadas pelas participantes P1 e P2 e que não 

apareceram nas falas das demais. Elas citaram um projeto em comum intitulado “Escola de 

pais”.  

O projeto destina-se ao acompanhamento dos estudantes retidos, reprovados, ou 

aprovados pelo conselho de classe; nesses casos os pais dos estudantes são convidados para 

reuniões extras, onde recebem orientação sobre como auxiliar o filho em seu planejamento de 

estudos, dentre outras informações relevantes.  

Nesse sentido, é de suma importância que a escola estabeleça essa parceria, na qual ela 

tem o papel de mediação no compartilhamento de informações que orientem as famílias, no 

sentido de mostrar a importância da sua participação na vida escolar do filho e como tal 

parceria pode contribuir com uma educação de qualidade.  

Segundo o Estatuto da criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal 8069/90): 

 

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária”.(BRASIL, 1990) 

 

Conforme determina o ECA, observa-se nas respostas das participantes que as ações 

de inserção das famílias no cotidiano dos campi/IFRO existem e, geralmente, ocorrem por 

meio de contatos individuais, reuniões de pais, eventos da instituição e projetos.  

Assim, compreende-se que o planejamento e desenvolvimento de atividades 

individuais ou coletivas de inserção das famílias, contribuem para o sucesso escolar dos 

alunos, pois quando há parceria entre escola e família, fica mais fácil a identificação dos 

problemas e a intervenção de maneira adequada em cada situação. 

 

5.2.1 Construindo uma ação coletiva – Caderno de Práticas Educativas  

   

Durante a análise das respostas do questionário, foram identificados fatores relevantes 

que precisavam ser compartilhados com as participantes; para isso, foram realizadas 

discussões com o grupo, cujo principal objetivo era construir, coletivamente, um instrumental 

que contribuísse com as práticas do pedagogo orientador que atua na assistência estudantil.  

As discussões foram mediadas pela pesquisadora, com o apoio de um roteiro com 

perguntas norteadoras; com o uso de aplicativo de mensagem instantânea (whatsApp), foi 

possível interagir com o grupo de discussão e registrar as informações de forma que dados 

importantes não se perdessem. A partir dos registros das discussões com o grupo focal, foram 
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realizadas as transcrições e organizado encontro presencial para desenvolvimento de atividade 

de socialização dos dados, por meio de roda de conversa e oficina. 

  

No âmbito das abordagens qualitativas em pesquisa social, a técnica do grupo focal 

vem sendo cada vez mais utilizada. Em geral, podemos caracterizar essa técnica 

como derivada das diferentes formas de trabalho com grupos, amplamente 

desenvolvidas na psicologia social. Privilegia a seleção dos participantes segundo 

alguns critérios – conforme o problema em estudo -, desde que eles possuam 

algumas características em comum que os qualificam para a discussão da questão 

que será o foco do trabalho interativo e da coleta do material discursivo/expressivo.  

Os participantes devem ter alguma vivência com o tema a ser discutido, de tal modo 

que sua participação possa trazer elementos ancorados em suas experiências 

cotidianas. (GATTI, 2005, p. 7). 

 

Na perspectiva do favorecimento de um espaço propício para socialização das 

informações obtidas no percurso da pesquisa-ação, foi realizado um encontro presencial com 

os sujeitos da pesquisa. Optou-se pela realização de uma oficina intitulada “Práticas 

formativas: o pedagogo orientador na assistência estudantil do IFRO”. 

Desse modo, foi desenvolvido um plano de atividades com detalhamento das 

atividades programadas, que previamente foi encaminhado às participantes. A carga horária 

foi de cinco horas corridas de trabalho e o espaço utilizado foi uma sala de aula do campus 

Porto Velho Zona Norte/IFRO, contendo mesas, cadeiras, quadro branco, pincel atômico, 

computador e projetor. 

 

Na fase de investigação, uma reciclagem das ideias acompanha a descrição ou a 

explicação por meio de divulgação dos primeiros resultados. A tomada de 

consciência não é somente um processo ex post, concebido depois da divulgação dos 

resultados. Este processo é associado à própria geração de dados, sob forma de 

questionamento, pelo menos em escala reduzida. No contexto das práticas 

educacionais, vistas numa perspectiva transformadora e emancipatória, as ideias dão 

lugar a uma reciclagem que é diferente da formação da opinião pública, pois não se 

trata de promover reações emocionais e sim disposições a conhecer e agir de modo 

racional.  (THIOLLENT, 1986, p. 76) 

  

Por meio deste espaço de discussão, objetivou-se a criação de uma atmosfera 

facilitadora na elaboração do instrumental proposto, e, diante da experiência vivenciada, 

acredita-se que o resultado do fazer coletivo contribuirá na transformação de práticas 

convencionais que persistem na escola.  

O encontro presencial com o grupo focal ocorreu no dia 06 de junho de 2019, no 

IFRO/Campus Porto Velho Zona Norte, das 08h00min às 13h00min, e contemplou um 

quantitativo de quatro pedagogas orientadoras do IFRO, incluindo a pesquisadora, somando 

um percentual de 50% do total de participantes da pesquisa, momento em que foi possível a 
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socialização dos dados coletados nas discussões do grupo, a definição e o início da construção 

do produto final de pesquisa.  

Importa destacar que o convite ao grupo foi feito a todas as pedagogas, entretanto, 

considerando as dificuldades de logística no deslocamento de todos os sujeitos, somente três 

pedagogas confirmaram a participação presencial, percebendo-se a necessidade de um 

planejamento alternativo que contemplasse a participação das demais na atividade presencial. 

Assim, também foi planejada a utilização de vídeo conferência no momento do encontro, 

entretanto, as demais não confirmaram a participação, impossibilitando a vídeo conferência.  

O encontro presencial ocorreu conforme o planejado, com a participação de quatro 

pedagogas orientadoras, dentre as quais a pesquisadora também é um componente, e para 

preservar as suas identidades as participantes foram identificadas em ordem alfabética de A a 

D, nesta etapa optando-se por esta forma de identificação para que as respostas dessa seção 

não se confundam com as da primeira utilizada no questionário aplicado. Para que não se 

perdessem dados relevantes na construção do produto final, todo o encontro foi gravado em 

áudio, conforme autorizado pelas participantes. 

Visando à sensibilização das participantes e a motivá-las em acreditar na possibilidade 

de mudança e na necessidade de se estar num processo contínuo de aprendizagem por meio da 

pesquisa, no primeiro momento do encontro presencial as participantes foram reportadas ao 

texto intitulado “O pedagogo e sua atuação profissional: Repensando a prática a partir de uma 

postura investigativa”, artigo de autoria Adriana Neves de Almeida e Rosa Oliveira Marins de 

Azevedo, foi encaminhado às participantes previamente para leitura reflexiva. Assim, 

conforme apontamentos das autoras, tendo como base o pensamento de Imbernón (apud 

ALMEIDA, AZEVEDO, 2015, p. 6-7), destacaram-se alguns procedimentos de 

sistematização da pesquisa-ação pelo pedagogo os quais consideramos pertinentes trazer para 

a reflexão: 

 

1. O pedagogo identifica um problema a partir de uma observação da prática. É 

nesse momento que o pedagogo pode detectar ou identificar uma situação-problema 

que diariamente tenha se sobressaído em sua atividade profissional, ou então 

escolher um tema que o ajude a compreender uma determinada conjuntura, sendo 

que tais aspectos devem estar necessariamente relacionados à sua prática.  

2. Coleta de informações O pedagogo procura se familiarizar com a problemática 

escolhida, recolhendo o máximo de informações, sejam elas gerais ou específicas, 

que o ajudem posteriormente no delineamento da pesquisa, no entendimento e na 

resolução do problema. Esses dados podem ser obtidos no próprio contexto da 

instituição escolar, constituindo-se como dados empíricos, justamente por estarem 

ligados a experiência desse profissional.  
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3. Análise dos Dados Os dados coletados serão analisados e interpretados para o 

reconhecimento da problemática, no sentido de selecionar o que de fato é pertinente 

no processo de compreensão do problema, bem como para servir de suporte para a 

proposição de mudanças no contexto investigado. 

4. Proposição de Mudanças Para a proposição de mudanças, deverá ser elaborado 

um Plano de Ação, com o objetivo de estruturar ações e/ou propostas de forma 

sistematizada, especificando objetivos, procedimentos, técnicas e instrumentos para 

o desenvolvimento das ações que visem à resolução do problema. 

5. Intervir na realidade para provocar mudanças 

É nesse momento que as ações planejadas serão implementadas, com a finalidade de 

solucionar ou provocar melhorias no problema detectado, sendo necessária a atenção 

para o envolvimento efetivo dos participantes da ação.  

6. Analisar as mudanças e continuar o processo de formação a partir da prática A 

última etapa da pesquisa é justamente analisar os resultados e implicações da 

intervenção realizada, dialogando com a fundamentação teórica recolhida, além de 

identificar se o objetivo da pesquisa foi alcançado, e por fim definir a continuação 

ou não do processo, a partir da prática, ou seja, o delineamento ou não de novas 

pesquisas. 

 Nesse momento, foi realizada a problematização do texto comparando as 

considerações apresentadas com as práticas desenvolvidas pelas pedagogas em seus 

respectivos campi de atuação. Quanto ao primeiro procedimento, apresentou-se algumas 

sugestões de temas de pesquisa que podem ser desenvolvidos pelo pedagogo a partir da sua 

prática, como exemplo, a menção às pesquisas de mestrado em desenvolvimento pelas 

participantes presentes, nas falas das participantes A e D é possível observar como ocorreu o 

processo de delimitação dos temas: 

Fala da participante A – “o meu tema é sobre as práticas pedagógicas com alunos 

indígenas, o primeiro projeto era com alunos residentes, mas no percurso precisei 

alterar e mudei o tema três vezes”.   

 

Fala da participante D – “Também passei por esse percurso na delimitação do tema, 

inicialmente o meu tema era sobre a política de assistência estudantil, depois o 

trabalho da equipe multiprofissional na assistência estudantil e finalmente delimitei 

nas práticas do pedagogo orientador na AE do IFRO”. 

  

            Na sequência, também exemplificamos como tema a pesquisa de outra pedagoga 

presente, que aborda a organização dos estudos pelos alunos e trabalha com oficina de 

técnicas de organização dos estudos. Quanto a essa proposta de tema, a participante “C” 

comentou o seguinte: “Eles precisam tanto, porque chegam ao ensino técnico sem ter noção 

de práticas de organização de estudo, porque não tiveram essa orientação no ensino 

fundamental”.  

 A partir do exercício de reflexão coletiva, verificou-se o rico acervo de material 

produzido em nossa prática, ou seja, temos muita informação à disposição para o 
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desenvolvimento de pesquisa que contribua com o aperfeiçoamento da prática, fato que é 

demonstrado na fala da participante A:  

 

Fala da participante A – “A autora trabalha com a prática investigativa do pedagogo, 

ela passa o passo a passo de como realizar, justamente muitas vezes isso não 

acontece em nosso dia a dia, fazemos no imediatismo de resolver e de tentar 

solucionar o problema, não de desenvolver pesquisa, de investigar as causas dos 

problemas, não utilizamos as informações que temos para o desenvolvimento de 

pesquisa, fazemos tanta coisa, mas não tem nada para registrar tudo o que fazemos”. 

  

Conforme fala da participante, observa-se a necessidade de sistematização das ações 

desenvolvidas pelo pedagogo. Por meio da atividade foi possível repensar a prática sobre a 

ótica da investigação científica, percebendo-se esse momento como uma grande oportunidade 

de suscitar no grupo focal o interesse pela pesquisa de temáticas relacionadas às práticas do 

pedagogo orientador do IFRO. 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino**. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade. FREIRE (1996, P. 14) 

 

 Com base nas palavras de Freire (1996), a problematização do texto foi pensada tendo 

em vista que a atividade visava à promoção de um momento de reflexão quanto às 

possibilidades que o pedagogo tem para adentrar na prática da pesquisa científica.  

Finalizando a leitura do texto, parte-se para o segundo momento da atividade com uma 

roda de conversa, oportunizando um momento de socialização dos dados levantados na 

pesquisa, visando à definição e à construção do instrumental proposto pelas participantes. 

Para contextualização das participantes quanto ao andamento da pesquisa, realizou-se uma 

breve apresentação do projeto de pesquisa e as etapas desenvolvidas, desde a delimitação do 

tema até os resultados alcançados no percurso.   

Na sequência, apresentam-se os dados obtidos a partir das questões de discussão com 

o grupo focal: 

 

Quadro 6 – Perguntas elaboradas para discussão em grupo 

 

Nº Perguntas norteadoras 

01 Com base nas normas que regulam a formação e a atuação do pedagogo orientador, nós, 

pedagogos do IFRO, estamos aptos a realizar as atividades atribuídas para o cargo? 

02 Considerando os apontamentos referentes à sobrecarga de trabalho do setor, quais ações de 
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prevenção você tem conseguido desenvolver no enfrentamento dos problemas ou situações mais 

frequentes no seu campus e como essas ações ocorrem? 

03 Se confrontarmos a formação acadêmica do pedagogo com as exigências do trabalho do 

orientador no IFRO, como a instituição pode contribuir para que seja possível uma atuação 

condizente com as competências deste profissional atualmente? 

04 Diante de todos os apontamentos apresentados pelo grupo e considerando o tema “Práticas do 

pedagogo orientador na assistência estudantil do IFRO”, o que precisa ser considerado e 

observado no processo de elaboração de um instrumental que tem por objetivo socializar saberes 

e práticas específicas do profissional? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 As questões do quadro 6 foram organizadas a partir dos dados levantados no 

questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa e as respostas foram expostas de forma que 

contemplasse todas as falas consideradas relevantes para a definição do instrumental proposto 

pelas participantes. Referente à questão de número 01, conforme o exposto no quadro acima, 

as participantes expressaram as seguintes respostas: 

 

P1 – [...], penso que estar aptas a todas as atividades atribuídas é um pouco pesado… 

acho que a formação e suas regulamentações estão sim apontando caminhos para 

uma atuação adequada. Todavia, o dinamismo da escola, de seus participantes exige 

de nós atualização constante, uma busca incessante. E nisso sinto que a forma como 

o trabalho do pedagogo orientador está organizada (1 por campus) dificulta essa 

atualização e um trabalho mais planejado. Espero não ter antecipado outras questões. 

Também me sinto como a participante P5, as demais atividades nos sugam o tempo. 

Impedindo um trabalho mais preventivo, planejado e atento. 

 

P2 – [...] Aqui no meu campus, não é diferente dos demais… Às vezes sou 

“plantonista” de enfermagem, psicologia, bombeiro, investigadora, técnico 

administrativo e outros. 

 

P3 – [...] em relação a nossa atuação nos campi concordo com o que vocês 

comentaram – sobrecarga, um profissional por campus, auxilio das atividades da 

Caed que acabam comprometendo as nossas funções. Dentro daquilo que nos 

compete na nossa formação estamos aptas sim. Mas, no cotidiano da profissão dou 

prioridade às atribuições que são fundamentais para o bom andamento das minhas 

ações como orientadora. Nesse sentido já falei NÃO, há muitas atividades 

(comissões, projetos etc.) que não estavam relacionadas diretamente à orientação ou 

que iriam me frustrar. Não sei no campus de vocês, mas quase tudo que envolve 

alunos recorrem na orientação. Então, tudo dificulta uma ação mais planejada e 

contínua o que acaba a orientação fazendo mais um trabalho preventivo. Acho que 

falei demais.   

 

P4 – [...] penso como vocês, 1 orientador por campus para atender todos os alunos 

fica difícil, praticamente inviável realizar todas as atividades atribuídas ao pedagogo 

orientador, ainda mais que não realizamos somente nossas funções, mas também a 

do setor a qual estamos lotadas. No meu caso acabo atendendo mais as demandas 

contínuas do dia a dia e poucas atividades preventivas.  

 

P5 – Algumas atividades conseguimos realizar, no entanto, algumas demandas como 

atendimentos não planejados e comissões, algumas das nossas atividades ficam em 

segundo plano. Principalmente quando falamos de projetos específicos da 

orientação. No início fiquei frustrada, mas hoje consigo não me cobrar tanto. Mas o 

fato de um pedagogo orientador por campus torna com certeza nosso trabalho mais 

difícil me refiro ao não conseguir dar conta mesmo. 
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P8 – nesse sentido também concordo com vocês, a CAED é um setor de múltiplas 

atividades e isso dificulta essas ações.  

 

Em vista do contexto no qual os sujeitos da pesquisa fazem parte, por meio da 

pergunta de número 01 observa-se que o pedagogo orientador no IFRO tem enfrentado muitos 

desafios para que seu trabalho se concretize de maneira exitosa. Esta constatação foi reforçada 

nas falas das participantes durante o encontro presencial, a partir da problematização das 

respostas apresentadas acima, podemos aprofundar o assunto.  

 

Provavelmente, a vivência com o uso de narrativas no ensino e na pesquisa, muitas 

outras coisas vão elucidar. Cabe é ficar alerta, com uma disposição investigativa 

sobre os próprios processos de investigação. Cabe, ainda, pensar que viver a história 

e entender as nossas próprias narrativas poderá ser o melhor exercício de construção 

do conhecimento sobre este tema. É a isso que estamos nos propondo! (CUNHA, 

1977, p. 5) 

 

Conforme a participante A, “Dentro daquilo que nos compete na nossa formação 

estamos aptas sim. Mas, no cotidiano da profissão dou prioridade às atribuições que são 

fundamentais para o bom andamento das minhas ações como orientadora”. Nesse sentido, 

todas as participantes concordaram que é urgente o reconhecimento do papel pedagógico do 

orientador, e que a distorção quanto à visão que se tem das atribuições das equipes de 

assistência estudantil nos campi, na qual muitas vezes são identificadas como investigadoras, 

disciplinadoras, dentre outros entendimentos que prejudicam o trabalho do pedagogo 

orientador e dos demais profissionais da equipe, sendo possível verificar tal fato conforme 

fala da participante C:  

 

C- Nós conseguimos tirar um pouco essa visão também, mas lá no campus temos 

uma dificuldade tremenda porque tem muitos casos de furto, e como tem câmeras no 

campus, quando acontece um problema de furto, solicitamos as imagens e elas são 

encaminhadas para o setor, e acabamos fazendo serviço de investigação.  É 

complicado, porque mesmo tendo acesso às imagens e identificando não tem como 

provar, nós chamamos o aluno, família para conversar, mostramos as imagens, a 

família fica estarrecida e às vezes devolve, mas é muito constrangedor. Querendo ou 

não a imagem de polícia continua. Também somos o setor de achados e perdidos, 

telefonistas e a recepção do campus, tudo passa pelo setor.  

 

 

 Diante do exposto, considera-se que a discussão a esse respeito foi muito pertinente e 

produtiva, pois, debateu-se por um longo período sobre essa visão que se tem da CAED, 

criando espaço de compartilhamento de informações quanto às formas de intervenções que 

são realizadas nesses casos. Prosseguindo a discussão quanto às atribuições do orientador, 

também é pertinente o destaque a fala da participante A:  
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A – De acordo com as regulamentações que normatizam a profissão do orientador, 

os atendimentos de orientação escolar são para alunos do ensino fundamental até o 

ensino médio, e não nos cabe fazer atendimentos com alunos de graduação, 

podemos contemplar esses alunos em atividades de cunho geral, por meio de 

projetos, palestras e outras atividades dessa natureza.  

 

Tendo em vista que os pedagogos são professores de formação, mas, também são 

especialistas que atuam em outros espaços da escola, são atribuídas ao pedagogo diversas 

atividades no cotidiano escolar, desde atividades administrativas, alunos de diferentes faixas 

etárias, até a mediação de conflitos, o que, às vezes, faz com que o fazer pedagógico fique em 

segundo plano.  

Para que o profissional se dedique realmente a atividades que priorizem o apoio 

pedagógico aos discentes que necessitam desse atendimento, identificando e apontando as 

possíveis causas que prejudicam a aprendizagem, é necessário empenho e determinação de 

sua parte e da equipe pedagógica quanto à natureza da sua função.  

 Na questão nº 02, há menção aos apontamentos referentes à sobrecarga de trabalho do 

setor apontadas nas respostas do questionário pelas participantes, questão na qual foi 

perguntado acerca das ações de prevenção que as pedagogas têm desenvolvido no 

enfrentamento dos problemas ou situações mais frequentes nos campi e como essas ações 

ocorrem. Somente as três participantes abaixo interagiram nessa discussão:  

 

P1 – [...]. Penso que as atividades de prevenção mais presentes no meu cotidiano, 

são o atendimento aos alunos pós-conselho de classe. E ainda os encaminhamentos 

de docentes quanto a alguma preocupação referente a um aluno em sala de aula, 

partido da observação do professor, faço entrevista com o aluno, familiar e os 

encaminhamentos necessários. Projetos que gostaríamos de fazer, e muitas vezes até 

planejamos tem ficado em segundo plano. O de orientação profissional, em parceria 

com a psicologia, por dois anos não foi desenvolvido como gostaríamos, só para 

citar um exemplo. Mas penso que o que fica mais prejudicado são os projetos 

temáticos (bullyng, organização de estudos, encontros com a família e outros). 

 

P3 – [...]. Essas são as seguintes ações e como são desenvolvidas: 

1- Desenvolvimento de projetos (RDD. Liderança de sala, educativos, etc.). 

Atividades que ocorrem no início e no decorrer do ano. 

2- Aplicação de orientação educacional às ocorrências de ensino/aprendizagem. A 

ação acontece mediante o fato e pós-conselho de classe. 

3- Acontecem durante o ano letivo - Aplicação de orientação familiar desenvolvida 

sempre que necessário. 

4- Reunião e/ou encaminhamentos para outros setores do campus, sempre que surge 

uma situação que vai além das competências da orientação. Essas são as ações mais 

recorrentes.  

 

P8 – [...] as ações de prevenção são desenvolvidas por meio de projetos, em 2018 

submetemos um projeto de ensino por meio de um edital da PROEN com recurso. 

Mas devido à indisponibilidade de horários para a participação dos alunos nem todas 

as atividades foram exitosas. Trabalhamos temáticas como: sexo e gravidez na 

adolescência; prevenção ao uso de drogas; respeito a diversidade; o furto/roubo e 
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suas consequências, também procuramos incluir alunos como colaboradores nos 

projetos. 

 

As participantes citaram algumas atividades desenvolvidas, demonstrando que são 

planejadas atividades de prevenção nos campi. Entretanto, é perceptível que pelas 

dificuldades na execução, nem sempre as ações têm bons resultados. A partir da análise das 

respostas obtidas na questão nº 2, surgiu mais algumas contribuições das participantes durante 

a atividade presencial. Nesse momento foi possível a reflexão quanto à importância dessas 

atividades dentro da escola e dos impactos positivos que causam quando há a colaboração de 

todos os envolvidos. Aqui estão alguns apontamentos nos quais é possível a verificação de 

diferentes atividades e como essas ocorrem: 

 

C - A única atividade de prevenção que conseguimos desenvolver de forma efetiva 

esse ano foi a semana de integração no início do semestre. Esse ano fizemos 

diferente, visitamos todas as salas, apresentamos cada servidor da equipe e as suas 

funções, nos anos anteriores, a apresentação era no auditório com todos os alunos. 

No decorrer do ano é difícil entrar nas salas porque nem todos os professores são 

receptivos. Também temos um projeto de formação de professor conselheiro. 

 

A - Não fazemos mais acompanhamento e entrega de boletim em razão das 

informações importantes só estarem preenchidas quando encerra o semestre, as 

atividades mais pontuais são nas reuniões, onde tem as falas do coordenador, e 

conversamos de forma individual em situações mais pontuais.  

 

B – Esse ano submeti um projeto de ensino, para englobar e ganhar mais peso, 

submeti vinculado ao DEPAE, porque percebi que há uma dificuldade quando a 

atividade não faz parte de um projeto, assim, ou trabalhar com temas de prevenção 

no combate ao uso de drogas e saúde mental. Consegui a parceria dos coordenadores 

de curso e acredito que vou conseguir desenvolver. Temos dificuldades em executar 

essas atividades porque já tem uma diversidade de atividades programadas do setor e 

isso dificulta outras ações. Tem a intervenção pós-conselho de classe, mas sabemos 

que não funciona, até informei a direção que intervenção pós-conselho não funciona, 

porque os problemas já afetaram o aluno e não há mais o que fazer.  

 

 

As situações aqui apresentadas conduzem à reflexão quanto ao impacto que a 

sobrecarga de trabalho e a pressão vivenciada no ambiente escolar causam na qualidade do 

trabalho cotidiano.  

Geralmente os obstáculos ocasionam frustação e desânimo e, para que isso não 

dificulte o trabalho na escola, faz-se necessária a articulação de parcerias que promovam a 

ajuda mútua entre os demais profissionais que compõem a equipe pedagógica. Isso inclui a 

colaboração dos professores, direção, supervisão escolar e os profissionais da equipe 

multiprofissional, para que juntos possam traçar o melhor caminho na superação dos 

obstáculos que dificultam o sucesso escolar dos estudantes. “Há necessidade de que os que 

convivem com a realidade das salas de aulas e das escolas procurem a coragem de apresentar 
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novas e pequenas propostas e enfrentem a apatia dos que acham que já perderam o ânimo”. 

(GRINSPUN, 1994, p. 98).  

Partindo dessa ideia, é consenso que a mudança de atitude com vistas à construção do 

trabalho pedagógico coletivo realmente exige coragem do profissional, contudo, o 

desenvolvimento das competências adquiridas pelo pedagogo orientador na formação e 

experiências da prática profissional serão o suporte e segurança na assunção do papel de 

disseminador desse processo.  

Para que possa dar a sua contribuição, cabe ainda, ao pedagogo orientador, 

conhecimento das expectativas da comunidade escolar em relação à sua função e por meio das 

relações de interação que estabelece em diferentes situações no cotidiano da escola, com os 

discentes, professores e equipe técnica, esclarecer qual a sua função e demonstrar a sua 

disponibilidade em apoiá-los nas questões que interferem no processo educativo.   

Na questão nº 03, apresenta-se a seguinte pergunta: se confrontarmos a formação 

acadêmica do pedagogo com as exigências do trabalho do orientador no IFRO, como a 

instituição pode contribuir para que seja possível uma atuação condizente com as 

competências deste profissional atualmente? Essas foram as respostas apresentadas: 

 

P1 – [...] creio que a contribuição mais urgente e necessária do IFRO a atuação do 

pedagogo, é o aumento do quantitativo de pedagogos orientadores.  Em minha 

opinião é o ponto mais crítico. Além também de um fortalecimento da função 

pedagógica do corpo técnico. O fortalecimento das equipes pedagógicas exige da 

instituição um esforço também. Também julgo pertinente e necessário, formação de 

cunho mais jurídicos para os orientadores. Deparo-me com situações legais 

diariamente, que exigem um conhecimento não ofertado em minha formação inicial.  

 

P2 – Penso que o orientador deveria ter uma sala reservada para atendimento 

individual e coletivo, pois no setor CAED acaba muitas vezes desenvolvendo 

atividades administrativas mesmo no período diurno. Seria ótimo se tivéssemos 02 

orientadores em cada campus, ou pelo menos que houvesse um servidor 

administrativo no setor.  

 

P3 – [...] faço as seguintes ponderações: 

1 – Aumentar o quantitativo de profissionais nos campi; 

2 – Reconhecer o papel do profissional; 

3 – Disponibilizar momentos de reflexão e/ou aperfeiçoamento na área; 

4 – Buscar a melhoria de entrosamento entre as equipes pedagógicas.   

 

P4 – [...] atendo somente o ensino médio até porque a orientação segundo a lei é 

para a educação básica. A CAED funciona a noite, mas quando eu fico no período 

noturno não atendo os alunos como orientadora, mas sim faço o trabalho 

administrativo do setor. Visto que nenhuma universidade possui pedagogo 

orientador. 

 

P5 – Sobre o apontamento confirmo a fala de algumas colegas, 1 orientador não é 

suficiente para atender o que o IFRO propõe como suas atribuições. E no caso do 

meu campus, também atendemos o superior. Não me nego a ir, apesar de não 

concordar, mas acredito que a escola se perde em relação ao que o orientador pode 
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contribuir, ao invés de fazer atendimentos na maioria das vezes referente ao RDD e 

frequência. 

 

P8 – [...] em complemento às ponderações apresentadas. Considerando que temos 

muitas demandas para poucos profissionais, como temos alunos dos cursos técnicos 

e de graduação, percebo a necessidade de a instituição definir a prioridade nos 

atendimentos aos alunos dos cursos concomitantes e integrados por serem menores 

de idade. Quanto à formação jurídica concordo com a P1, assim estaríamos mais 

preparadas para participar das comissões de reformulação dos documentos 

institucionais. 

  

Inicialmente, essa questão conduziu a discussão para a problemática do quantitativo de 

orientadores por campus e na qual foi possível a observação de tal apontamento nas falas de 

sete sujeitos. Verificou-se, também, a consciência da dificuldade na contratação de novos 

profissionais, no entanto, a instituição não deve se isentar desse problema, pois cabe aos seus 

gestores o conhecimento das legislações que fundamentam a garantia dos direitos adquiridos, 

para, assim, proceder à busca junto ao poder público por meios de resolução das defasagens 

que impactam na qualidade dos serviços. Prosseguindo com a discussão, também foi 

destacada por todas as participantes a necessidade do fortalecimento da função pedagógica do 

orientador, o fortalecimento das equipes técnicas de apoio pedagógico e aperfeiçoamento que 

contemple momentos de formação de cunho jurídico.   

Como observado, os apontamentos são bem pontuais e todas as participantes 

compartilham de problemas similares. Assim, é pertinente a proposição de ações que 

possibilitem uma atuação eficiente, levando em consideração a realidade em que a instituição 

está inserida, de forma que atenda às especificidades de cada campus, e conforme o 

quantitativo, a formação e perfil dos profissionais que possui construir coletivamente o seu 

planejamento estratégico, com foco no projeto pedagógico institucional. 

Nas agências formalmente educativas, entre as quais a escola, essa interação deve ser 

considerada e desenvolvida no seu projeto pedagógico. Para que isso ocorra, é preciso que os 

dirigentes das escolas compreendam a sua lógica interna de organização e funcionamento, sua 

relação com as demais instituições, seus condicionamentos e instrumentos de ação, e o 

desenvolvimento de sua proposta de trabalho. Essa prática, entretanto, é pouco exercitada na 

escola, que, na realidade, olha “mais para fora” do que “para dentro” de si mesma e, nessa 

linha de ação, a análise apontada deixa de existir. Esta análise é apresentada, em geral, em 

termos de uma crise educacional ou crise do sistema escolar. (GRINSPUN, 1994, p. 150) 

 Essas discussões foram finalizadas via grupo de (whatsapp) com a questão de nº 04: 

diante de todos os apontamentos apresentados pelo grupo e considerando o tema “Práticas do 

pedagogo orientador na assistência estudantil do IFRO”, o que precisa ser considerado e 
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observado no processo de elaboração de um instrumental que tem por objetivo socializar 

saberes e práticas específicas do profissional? 

 

P1 – Não sei se consegui captar toda a grandiosidade da sua proposta, mas penso 

que seria bacana procedimentos legais da profissão, se for no âmbito do IFRO, 

indicação de principais regulamentações que envolvem a prática do orientador. 

Alguns procedimentos, formulários de sugestão para ações comuns no fazer 

pedagógico.  

 

P3 – Em relação aos saberes e práticas da orientação poderia ser algo associado a 

tecnologias e interativo, por exemplo, um boletim informativo, um Blog, um jornal 

ou mesmo uma revista pedagógica que apresentasse com interatividade as práticas 

desenvolvidas nos campis e feedback e/ou momentos de interação serviço 

profissional. Quanto aos saberes seriam o que já explanados por aqui, por exemplo, 

os aspectos legais da profissão, áreas de atuação, ações específicas do orientador, 

inter-relações, entre outras. O tempo é que seria o fator mais preocupante para 

execução. 

 

P5 – Acredito que uma regulamentação de práticas pedagógicas, poderiam ser 

compartilhadas e após unificadas em um documento sistemático do trabalho do 

orientador, como um plano de ação. Lembrando que o sistemático não significa 

engessado, mas que tenha uma sequência de regularidades. Outra prática seria o 

fomento de artigos sobre temáticas que fazem parte da nossa realidade. 

 

P8 – Um recurso que contemple pelo menos parte das sugestões de todas. 

 

Buscando a identificação e a relação entre os aspectos mais relevantes apontados 

durante a pesquisa, o encontro presencial foi finalizado com a análise das respostas da última 

questão abordada durante a interação com o grupo focal. Nesse momento foi possível a 

verificação da importância da busca por mecanismos que favoreçam a ampliação de 

conhecimentos relacionados à formação e prática do profissional e, nesse sentido, a 

elaboração de recursos que orientem o fazer pedagógico do profissional é essencial à prática 

cotidiana.  

Assim, verificou-se nas respostas várias sugestões associadas às tecnologias e 

interativo, plano de ação, guia de regulamentação das práticas e procedimentos legais da 

profissão e fomento a artigos. A partir da análise dos itens apontados, foi decidido pela 

construção de um instrumental denominado “Caderno de Práticas Educativas”, por 

entendermos que contemplaria grande parte das sugestões apontadas. Desse modo procedeu-

se a oficina com a estruturação do Caderno.   

O jogo da vida é vivido/jogado por meio do desempenho de cada jogador nos diversos 

papeis que lhe couberam. O objetivo do jogo individual é alcançar o máximo de AUTO-

CONSCIÊNCIA, através do sentir/sentir-se, do pensar/pensar-se e do fazer/fazer-se. O 
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objetivo do jogo social é o crescimento da CONSCIÊNCIA COLETIVA de todos os seres 

existentes. (GRINSPUN, 1994, p.123). 

Na construção do produto final (Caderno de Práticas Educativas), foi priorizada a 

seção inicial com uma breve introdução de apresentação. Na sequência, foram abordadas as 

principais legislações que regulam a profissão do pedagogo orientador. A opção pela inserção 

do tópico não partiu de interesse particular: constituiu-se em decorrência dos apontamentos 

dos sujeitos quanto à necessidade diária de conhecimento da legislação na fundamentação das 

práticas do profissional; fundamentação teórica da investigação; descrição do roteiro de 

atividades da pesquisa-ação desenvolvida com as pedagogas orientadoras do IFRO; e ao final 

apresentou-se alguns instrumentais que podem ser utilizados na prática do pedagogo 

orientador.  

  Para a concretização da oficina com as pedagogas orientadoras do IFRO, foram 

definidos o dia e horário de acordo com a disponibilidade de participação dos sujeitos, tendo 

em vista que das três pedagogas que confirmaram a participação no encontro presencial, duas 

residem em localidades diferentes do local programado para a realização da oficina, foi 

necessário um planejamento alternativo e flexível.  

 Desse modo, a distância foi um fator que ocasionou dificuldades pela impossibilidade 

de reunir todos os sujeitos participantes da pesquisa. Superadas as dificuldades de 

deslocamento, o encontro presencial tornou-se possível, sobretudo, a realização da oficina foi 

uma experiência muito rica; a reflexão, o compartilhamento de saberes, o processo de criação, 

as novas propostas que surgiam conduziram todos os momentos ao exercício do pensar e do 

criar, instigando-nos a descobrir novas peculiaridades do já conhecido e a ousar estabelecer 

novas abordagens e concepções.  

 

[...] uma pesquisa não se restringe à utilização de instrumentos apurados de coleta de 

informações para dar conta de seus objetivos. Para além dos dados acumulados, o 

processo de campo nos leva à reformulação dos caminhos da pesquisa, através das 

descobertas de novas pistas. Nessa dinâmica investigativa, podemos nos tornar 

agentes de mediação entre a análise e a produção de informações, entendidas como 

elos fundamentais. Essa medicação pode reduzir um possível desencontro entre as 

bases teóricas e a apresentação do material de pesquisa.  (DELANDES; NETO; 

GOMES; MINAYO, 2002, p. 62) 

 

            Segundo essa compreensão, entende-se que os dados poderiam ser tratados de forma 

mais flexível em relação ao roteiro elaborado inicialmente, o que auxiliou na interpretação das 

informações que surgiam e que se direcionavam para as possíveis respostas às questões que 

eram apresentadas.  
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No encontro foi possível a socialização dos dados levantados na pesquisa com as 

pedagogas orientadoras do IFRO e, com apresentação dos pontos mais relevantes e propostas 

de instrumentais para orientação das práticas do pedagogo orientador, foi possível: refletir e 

discutir sobre os dados levantados com as pedagogas via ferramenta de mensagem instantânea 

(whatsapp); definir e estruturar coletivamente um instrumental que contribua com a prática do 

profissional pedagogo orientador da EPT; pensar o caderno de práticas educativas proposto 

pelas participantes.  

A discussão presencial com o grupo focal favoreceu espaço para reflexão e 

compartilhamento de práticas, possibilitando a compreensão da problemática proposta. Ao 

final, por meio da avaliação foi possível constatar que os objetivos da oficina foram 

alcançados, sobretudo, é importante considerar que na medida em que tomamos consciência 

da função da teoria para maior compreensão da prática, percebemos que a pesquisa não 

termina, e que ainda há muito a se fazer; 

 Desse modo, é satisfatório saber que a pesquisa, mesmo sendo uma pequena 

contribuição, pode se tornar instrumento de transformação de um determinado contexto. “A 

questão da teoria e da prática se equaciona pela práxis, pelo pensar sobre que se faz, surgindo 

um novo fazer que vai gerar um novo pensar. Não um pensar superficial, mas uma reflexão 

radical, no sentido que procura a raiz, rigorosa e de conjunto”. (GARCIA, 1999, p. 65).  

Ao final dos trabalhos, foram realizadas as transcrições das falas das pedagogas, 

organizados os dados pertinentes aos objetivos da pesquisa e realizadas a análise do material. 

O caderno foi enviado para análise das participantes e a partir das contribuições das 

pedagogas foram acrescentados os ajustes necessários na estrutura do caderno. Ao final, o 

Caderno de Práticas Educativas foi elaborado e revisado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos este trabalho de pesquisa pela necessidade de esclarecimentos consistentes 

quanto às situações vivenciadas na vida profissional. Visando ao fomentar propostas de 

atuação integradas ao contexto em que o pesquisador está inserido, o Instituto Federal de 

Rondônia (IFRO), desenvolvemos o estudo do tema: Práticas das Pedagogas Orientadoras na 

Assistência estudantil do Instituto Federal de Rondônia.  

A pesquisa teve como objetivo geral compreender as práticas das pedagogas 

orientadoras, no trabalho desenvolvido na equipe multiprofissional da Assistência Estudantil 

do Instituto Federal de Rondônia/IFRO. Os objetivos específicos foram delimitados e 

desenvolvidos de modo a possibilitar o cumprimento de todas as etapas programadas. Para o 

alcance dos objetivos, seguimos procedimentos metodológicos que embasaram todo o 

percurso, o levantamento bibliográfico, documental e pesquisa ação.     

A partir do estudo das políticas de assistência estudantil no Brasil e no IFRO, foram 

evidenciadas muitas situações de reprodução das desigualdades sociais e culturais, contudo, 

destacamos que existem conquistas e avanços na garantia de direitos à educação pública, 

sendo a criação e ampliação dos Institutos Federais um desses avanços, tendo em vista que 

desenvolve políticas públicas que abrangem desde o acesso, permanência e êxito escolar, 

direito estabelecido na Constituição Federal Brasileira de 1988. Contudo, considerando que o 

acesso aos direitos estabelecidos é permeado por processos burocráticos e celetistas, ainda 

temos muito a avançar na busca por mecanismos que promovam a universalização na garantia 

dos direitos estabelecida pelas leis.  

Partindo desse pressuposto, ressaltamos que as ações da Assistência Estudantil no 

IFRO preconizadas pelo PNAES ocorrem conforme recursos humanos e orçamentário 

disponibilizados pelo poder público, constatando, na pesquisa documental e na pesquisa-ação 

realizada com as pedagogas orientadoras do IFRO, que tais recursos não são suficientes para a 

resolução de todas as demandas apresentadas pelos discentes, desse modo, entendemos que 

ainda estamos distantes de um sistema educacional democrático com garantia do acesso, a 

permanência e o êxito escolar. 

As teorias aqui abordadas referentes à prática do pedagogo orientador evidenciaram 

um processo permeado por vários aspectos. Inicialmente essa prática era voltada ao 

atendimento individualista, com ênfase nas questões psicológicas do aluno problema e 

orientação vocacional, hoje o serviço de orientação tem foco em uma dimensão mais 

pedagógica, valorizando os diferentes saberes existentes na escola com vistas ao trabalho 
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colaborativo de toda a comunidade escolar, é comprometida com a formação integral dos 

alunos, buscando a compreensão da relação escola e sociedade, trabalhando com os 

problemas de formação pessoal e social que se relacionam com o desenvolvimento 

educacional.  

O contato direto com as pedagogas orientadoras do IFRO foi o ponto de grande 

relevância no desenvolvimento das demais etapas do trabalho, pela experiência que 

proporcionou, ao permitir colocar em prática as teorias estudadas, favorecendo a participação 

e compartilhamento das suas experiências, propiciando assim, a construção coletiva de novos 

conhecimentos que certamente contribuirão com o trabalho desenvolvido pelas pedagogas 

orientadoras nos campi do IFRO. Também observamos que as pedagogas entendem o seu 

papel pedagógico, mas é necessária a criação e ampliação de espaços para discussão e 

formação continuada das profissionais, o que favorece o aperfeiçoamento da prática. 

O levantamento, análise e divulgação dos resultados proporcionaram não só a 

experiência com a tabulação e interpretação dos dados, como também favoreceu a ampliação 

dos conhecimentos de organização que subsidiarão tanto os trabalhos científicos quanto as 

atividades da prática profissional cotidiana. Por meio dos resultados obtidos na pesquisa, 

buscamos o desenvolvimento da prática permanente de avaliação das ações executadas no 

âmbito do IFRO, e assim, contribuir para o planejamento de projetos e ações da assistência 

estudantil, no sentido da proposição e definição das futuras intervenções que favoreçam o 

acesso, a permanência e êxito dos estudantes matriculados nos cursos do IFRO. 

Compreendemos que, a partir da inserção da prática da pesquisa-ação no cotidiano da 

assistência estudantil, as indagações sobre os problemas que ocorrem no contexto do IFRO 

ultrapassarão o senso comum e os resultados alcançados tornar-se-ão mais significativos e 

visíveis. Dessa forma, a pesquisa-ação como forma de investigação das práticas do pedagogo 

orientador, nesse contexto, torna-se um importante instrumento de transformação.  

Nessa perspectiva, o caderno de práticas educativas surgiu como uma ferramenta que 

visa à contribuição por meio de práticas dos pedagogos orientadores na assistência estudantil 

do IFRO, favorecendo o compartilhamento de saberes que subsidiarão no planejamento e a 

execução das ações dos profissionais pedagogos inseridos no contexto da educação 

profissional e tecnológica.  

No decorrer dessa caminhada, desde a elaboração do projeto de pesquisa, preparação 

para aprovação nas demais etapas do processo seletivo de mestrado, até a conclusão da 

pesquisa, houve vários momentos difíceis, nos quais os erros e acertos fizeram parte do 

processo. No entanto, as vivências possibilitaram o enriquecimento das experiências 
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profissionais e pessoais. O estudo e a discussão do tema não ampliaram somente a visão 

quanto ao papel do pedagogo orientador, mas também de outros aspectos que se relacionam 

com a sua prática. Os procedimentos metodológicos orientavam e exigiam a busca constante 

por novas informações que possibilitassem embasamentos confiáveis para a pesquisa. 

Apesar das dificuldades vivenciadas na trajetória da pesquisa, os resultados do estudo 

percebidos por meio do conjunto das atividades desenvolvidas, trouxeram a certeza de que 

estávamos no caminho certo, pela necessidade de uma melhor compreensão de como as 

práticas do pedagogo orientador se constituíram e como ocorrem no contexto da educação 

profissional e tecnológica, para assim, poder refletir e repensar nossa prática, de modo a 

buscar subsídios para a resolução dos vários problemas que nos deparamos no cotidiano 

escolar.    

Durante a investigação, constatou-se que há poucos estudos sobre as temáticas 

abordadas. Assim, como contribuição para o contexto educacional de forma mais abrangente, 

almeja-se também, por meio dessa pesquisa, colaborar com propostas de melhorias nas 

políticas educacionais voltadas aos estudantes e despertar o interesse de pesquisadores pela 

investigação e o aprofundamento de estudos ligados a temáticas que abordem as práticas 

pedagógicas que ultrapassam os limites da sala de aula – tão importantes e necessárias no 

contexto escolar.  

Esse estudo não se esgota apenas no cumprimento do seu objetivo geral de 

compreender as práticas do pedagogo orientador, no trabalho desenvolvido na equipe 

multiprofissional da Assistência Estudantil do Instituto Federal de Rondônia/IFRO, pois ainda 

existem muitas indagações que precisam de respostas. Tendo em vista, que este trabalho faz 

parte de uma pesquisa-ação com propósitos maiores, pretendemos a aplicação na prática 

profissional os saberes produzidos durante o estudo e inspirar outros pesquisadores no 

desenvolvimento de pesquisas ligadas a temática. 

Ao delimitar o tema de pesquisa, e por se tratar de uma proposta de ação coletiva, 

tínhamos a expectativa de que todos os sujeitos que manifestaram interesse em participar 

da pesquisa contribuíssem em todas as etapas da pesquisa-ação. Inicialmente, na aplicação 

do questionário todos os sujeitos responderam, contudo, verificou-se que alguns dos 

sujeitos que demonstraram interesse e participaram dessa etapa, não participaram 

continuamente na fase de interação com o grupo via aplicativo de (whatsapp). 

 No encontro presencial (oficina pedagógica), somente quatro profissionais 

participaram, contudo, as demais que não puderam participar apresentaram justificativas 

para as ausências. Quanto ao grupo que trabalhou na realização da oficina, as contribuições 
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foram muito valiosas, pois possibilitaram a concretização da etapa final do projeto e 

alcance dos objetivos da pesquisa.  

É sabido as limitações e probabilidades de riscos que dificultam a pesquisa, 

portanto, era previsível que alguns sujeitos não participassem de todas as etapas. Desse 

modo, foi possível a constatação de que nem sempre é possível executar na íntegra aquilo 

que se planeja inicialmente, ainda que sejam visualizadas inúmeras possibilidades, o seu 

desenrolar é dificultado por limitações que vão além do que o pesquisador almeja. 

 

 

 



90 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABADE, Flávia Lemos. Orientação Profissional no Brasil: Uma Revisão Histórica da 

Produção Científica. Revista Brasileira de Orientação Profissional, São Paulo, vol. 6 n.01, p. 

15 – 24, junho 2005. 

 

ALMEIDA, Adriana Neves de; AZEVEDO, Rosa Oliveira Marins. O pedagogo e sua atuação 

profissional: repensando a prática a partir de uma postura investigativa. Revista Educitec, 

Manaus, n. 02, p. 1-8, 2015. 

  

ANTUNES, Evelise Dias. Assistência estudantil nos Institutos Federais: da política à 

implementação. Universidade Estadual de Campinas. Dissertação (mestrado) 2018. 

Disponível em: 

file:///C:/Users/Clóvis%20Matos/Desktop/MATERIAL%20MESTRADO%20novo/REFERE

NCIAIS/Antunes_EveliseDias_%20Assistência%20estudantil%20nos%20institutos%20feder

ais.pdf. Acesso em: 25 mai. 2019.  

 

AZEVEDO, Janete Maria Lins. O Estado, a política e a regulação do setor educacional no 

Brasil: uma abordagem histórica. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia 

Angela da S. (Orgs.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. 2. ed. 

São Paulo: Cortez, 2001. p.17-42. 

 

BARBOSA, Roseane de Almeida. A assistência ao estudante da residência universitária 

da UFPB. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) — Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2009. Disponível em: 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/7212/1/arquivototal.pdf. Acesso em: 20 de mai. 

 

BRANDT, Andressa Graziele; NASCIMENTO, Franc-Lane Sousa Carvalho; MAGALHÃES, 

Nadja Regina Sousa; SILVA, Marylucia Carvalho. O trabalho do pedagogo nos IFs: uma 

busca pela qualidade da educação profissional tecnológica. In: Revista EIXO, Brasília - DF, 

v.3 n.1, Janeiro – Junho de 2014. Disponível em: 

http:///revistaeixo.ifb.edu.br/index.phpRevistaEixo/article/view/140. Acesso em: 26 mai. 

2019. 

  

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, p. 13563, 16 jul. 

1990. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1934. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 

10 dez. 2018. 

  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 

10 dez. 2018. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso em: 10 fev. 2017.  

 

../../../../../../../../Downloads/MATERIAL%20MESTRADO%20novo/REFERENCIAIS/Antunes_EveliseDias_%20Assistência%20estudantil%20nos%20institutos%20federais.pdf
../../../../../../../../Downloads/MATERIAL%20MESTRADO%20novo/REFERENCIAIS/Antunes_EveliseDias_%20Assistência%20estudantil%20nos%20institutos%20federais.pdf
../../../../../../../../Downloads/MATERIAL%20MESTRADO%20novo/REFERENCIAIS/Antunes_EveliseDias_%20Assistência%20estudantil%20nos%20institutos%20federais.pdf
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/7212/1/arquivototal.pdf
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.phpRevistaEixo/article/view/140


91 

 

BRASIL. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm. 

Acesso em: 8 nov. 2018. 

 

BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto) de 1971. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm. 

Acesso em: 8 nov. 2018. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN). Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf. Acesso em: 19 jun. 2017.  

 

BRASIL. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Resolução nº 

55/CONSUP/IFRO, de 11 de dezembro 2018 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – PDI (2018-2022). Porto Velho, 2018. 

  

BRASIL. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Resolução nº 

19/CONSUP/IFRO, de 21 de junho de 2011. Política de Assistência Estudantil – PAE. 

Porto Velho, 2011. 

 

BRASIL. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Resolução nº 

10/REIT - CONSUP/IFRO, de 10 de janeiro de 2018 – Regulamento dos Programas de 

Assistência Estudantil – REPAE. Porto Velho, 2018. 

 

BRASIL. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Resolução nº 

61/CONSUP/IFRO, de 18 de dezembro de 2015. Estatuto do IFRO. Porto Velho, 2015. 

 

BRASIL. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Resolução nº 

65/CONSULP/IFRO, de 29 de dezembro de 2015. Regimento Geral do IFRO. Porto Velho, 

2015. 

 

BUENO, José Geraldo Silveira. Função social da escola e organização do trabalho 

pedagógico. Educar, Curitiba, n. 17, p. 101-10, 2001. 

 

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber às práticas educativas. São Paulo: Cortez, 

2013 (Coleção Docência em Formação: Saberes Pedagógicos). 

 

CUNHA, Maria Isabel da. CONTA-ME AGORA! as narrativas como alternativas 

pedagógicas na pesquisa e no ensino. Revista da Faculdade de Educação. Vol. 23n. 1-2. São 

Paulo, 1997.  

 

DELANDES, Sueli Ferreira; NETO, Otávio Cruz; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria 

Cecília de Souza (organizadora). Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. 21ª edição. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

GARCIA, Regina Leite (Org.). Orientação Educacional: o trabalho na escola. 3. ed. São 

Paulo: Loyola, 1994 (Coleção Educar, 12). 



92 

 

 

GATTI, Bernadete Angelina. Grupo focal na Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas. 

Basília: Liber Livro Editora, 77 p., 2005 (Série Pesquisa em Educação, v. 10). 

 

GIL, Antônio Carlos. Modos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GRINSPUN, Miriam P. S. Zippin (org.). A prática dos orientadores educacionais. São 

Paulo: Cortez, 1994. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad.: Tomás Tadeu da Silva, 

Guacira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

KOWALSKI, Aline Viero. Os (des)caminhos da política de assistência estudantil e o 

desafio na garantia de direitos. 2012. 179 f. Tese (Doutorado em Serviço Social), Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: 

http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/5137. Acesso em: 05 nov. 2018. 

 

LÉVY, P. Cibercultura. 3. ed. São Paulo: Ed. 34, 2010. 

 

LIBÂNEO, José Carlos; FREITAS, Raquel A. Marra da Madeira (Orgs.).  Políticas 

Educacionais Neoliberais e Escola Pública: uma qualidade restrita de educação escolar. 

[livro eletrônico]. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico, 2018. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos: Inquietações e buscas. Curitiba: Educar, n. 

17, p. 153-176, 2001.   

 

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: 

gênese e crítica de um conceito. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

QUESTIONÁRIO PESQUISA COM PEDAGOGAS ORIENTADORA DO IFRO. 

Disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1MGE6T_SZPW4hJr6VrdfaqH0ATLtbc1jlih-

p_ocay3Q/edit. Acesso em: 20 dez. 2018.  

 

REIS, Natália Dutra Gomes dos; SANTOS, Maria de Fátima de Souza. Assistência estudantil 

sob múltiplos olhares: a disputa de concepções. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, 

v. 25, n. 94, p. 148-81, jan./mar. 2017. Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-

br.ez134.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com. Acesso em: 10 nov. 2018. 

 

SAVIANI, Demerval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11 ed. Ver. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2011. (Coleção educação contemporânea). 

 

SILVEIRA, Míriam Moreira da. A assistência estudantil no ensino superior: uma análise 

sobre as políticas de permanência das universidades federais brasileiras. 2012. 137 f. 

Dissertação (Mestrado em Política Social), Universidade Católica de Pelotas, Pelotas, 2012. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa Ação. São Paulo: Cortez, Autores 

associados, 2ª edição, 1986. 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2009. 

https://docs.google.com/forms/d/1MGE6T_SZPW4hJr6VrdfaqH0ATLtbc1jlih-p_ocay3Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MGE6T_SZPW4hJr6VrdfaqH0ATLtbc1jlih-p_ocay3Q/edit


93 

 

 

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-66, set./dez. 2005.  

 

WALLON, Henry. As origens do caráter na criança. São Paulo: Nova Alexandria, 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Questionário 

 

 

Questionário pesquisa Pedagogas Orientadoras Assistência Estudantil do Instituto Federal de 

Rondônia/IFRO 

 

Cara Pedagoga Orientadora, sua opinião é importante para que possamos melhorar a 

qualidade do atendimento no IFRO e Instituições de ensino público. Enumeramos algumas 

questões que serão analisadas pelo pesquisador, no intuito de conhecer as práticas 

pedagógicas das Pedagogas Orientadoras do IFRO, e assim, contribuir com propostas que 

subsidiem o aperfeiçoamento da prática profissional. As identidades dos participantes serão 

mantidas em sigilo. 

 

1. Tendo como base os documentos institucionais do IFRO, que atividades devem ser 

desenvolvidas pelo pedagogo orientador na assistência estudantil? 

 

 2. Considerando as peculiaridades do Campus onde atua, como suas atividades são 

desenvolvidas?  

 

3. Há disponibilização de recursos para o desenvolvimento das atividades? Quais? 

 

4. Quais os profissionais compõem a atual Equipe multiprofissional do seu Campus? 

  

5. Como é elaborado plano anual de trabalho da equipe e qual a sua participação? 

 

6. Quais as principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do trabalho do Pedagogo 

orientador no seu Campus de atuação?  

 

7. Identifique os principais avanços no desenvolvimento do trabalho político pedagógico do 

Campus a partir da atuação do Pedagogo orientador. 

 

8. O IFRO oferece atividades de formação continuada para Pedagogo orientador? Se sim, 

como ocorrem? 

 

9. Na sua visão, a comunidade acadêmica do IFRO (discentes, docentes e técnicos-

administrativos), conhecem o trabalho desenvolvido pelo Pedagogo Orientador e quais desses 

colaboram, apoiam e contribuem nas atividades desenvolvidas?  

 

10. Nos casos em que há necessidade de intervenção junto ao discente com acompanhamento 

por parte de professores, familiares, ou outros profissionais, como se dá a participação dos 

envolvidos? 

 

11. Como a Equipe multiprofissional do seu Campus e, principalmente o Pedagogo 

Orientador, tem promovido ações de inserção das famílias no cotidiano do Campus/IFRO?  
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