Rio de Janeiro, 09 de junho de 2016
Estimada Sra Malvina Tuttman
Permita-me apresentar-me para que possa identificar quem lhe escreve.
Sou Marise Miranda Gomes, atual presidente da ASFOE (Associação Fluminense
de Orientadores Educacionais do RJ) e já tive oportunidade de lhe falar, via telefone,
quando era reitora da UnRio. Meu marido é amigo de farda de seu irmão e assim
obtive seu telefone. O que segue representa o pensamento dos membros que dirigem
a ASFOE atualmente.
Fomos informadas, através da mídia, de sua transferência do INEP para o MEC.
Como não temos o real conhecimento do campo de atuação de seus membros não
sabemos se lhe cabe receber o texto abaixo. Mas, na dúvida, resolvemos nos dirigir à
sua pessoa.
Nosso desejo é solicitar à Sra, como membro do Ministério da Educação, uma
atenção para a situação dos orientadores educacionais, diante do “Projeto de Lei do
Senado (PLS) 426/2015 – que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1994, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a aplicação de teste
vocacional no ensino médio, e dispõe sobre a oferta gratuita de cursos preparatórios para o
ensino superior aos estudantes de ensino médio da rede pública de ensino, foi aprovado pelo
Senado e será enviado para a análise da Câmara dos Deputados” e socializar material

trocado com o Senado em função desse projeto. (anexo).
Pelo que temos acompanhado a LDB 9394/96 já sofreu 38 alterações e
encontra-se hoje praticamente irreconhecível além do que, completa 20 anos em
dezembro desse ano e as outras leis anteriores não passaram de 10. Com base nessas
observações temos discutido, nas reuniões da associação, a crença que em breve deve
ser formulada uma nova Lei e quando isso voltar acontecer, nos orientadores de todo
Brasil, desejamos receber uma atenção especial, já que somos profissionais
reconhecidos por lei.
Outro dado que nos leva a lhe tal pedido é pontuar o trabalho efetivo que os
OEs estão tendo diante da Lei 13.146/2015 – Lei da Inclusão. Nesse momento são eles
os maiores envolvidos nessa questão e principais condutores das ações dentro da
escola.
Mais outro dado relevante. Aconteceu em Brasília XIX Fórum Nacional das
Entidades Representativas dos Especialistas de nos dias 9, 10 e 11 de maio conforme
folder em anexo e esse assunto também esteve presente nas discussões.
Como pode ver as associações estão se articulando, mas não temos um
representante de peso. Chegamos a cogitar em lhe enviar um convite para o próximo

evento em Brasília, em 2017 e pode ser que isso aconteça através do próximo grupo a
organizar o evento.
Queira de antemão nos desculpar se estivermos sendo invasiva com o envio
desse e-mail e já agradecemos pela compreensão e paciência em sua leitura. Fomos
instigadas pela nossa presidente benemérita Mirian Paura Grinspun e não resistimos
ao poder de sua sedução.
Fica aqui nosso muito obrigado.
Equipe gestora da ASFOE
Marise Miranda Gomes – presidente
Marcia Senna – vice-presidente
Tânia M. O. Palma – secretária
Maria do Socorro Vasconcelos - tesoureira

