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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar como a formação dos profissionais de Orientação 

Educacional influencia para que o Serviço de Orientação Educacional não venha a ser 

realizado como determinam as legislações em vigor. A análise foi feita através de uma 

amostragem em que foi aplicado um questionário à um grupo de Orientadores 

Educacionais da Região Administrativa do Gama. Os dados analisados corroboram as 

hipóteses levantadas inicialmente. Conclui-se basicamente que a formação dos 

profissionais de Orientação Educacional tem deixado lacunas que influenciam 

negativamente em sua atuação no cotidiano escolar, observou-se também que estes 

profissionais desconhecem de forma clara sua real função dentro da comunidade escolar. 

Conclui-se também que a falta de conhecimento do real Serviço de Orientação 

Educacional acarreta em um desinteresse e frustração  destes profissionais frente ao seu 

trabalho.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Formação, Serviço de Orientação Educacional, Pedagogia, 

Orientação Educacional   
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze how the training of Educational Guidance influence for 

Educational Guidance Service will not be performed as determine the laws in force. The 

analysis was made using a sample in which a questionnaire was administered to a group 

of Guiding Educational Administrative Region of the range. The analyzed data 

corroborate the hypotheses initially. The conclusion is basically that the training of 

Educational Guidance has left gaps that influence negatively their performance at school, 

it was also observed that these professionals know clearly its real function within the 

school community. We also conclude that the lack of real knowledge and Educational 

Guidance Service causes a disinterest and frustration these professionals face in their 

work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Education, Educational Guidance Service, Education, Guidance Counselor 
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RESUMEN 

 

 

Este estudio tiene como objetivo analizar cómo la formación de influencia para el 

Servicio de Orientación Educativa no se realizará como determinan las leyes vigentes. El 

análisis se realizó con una muestra en la que se administró un cuestionario a un grupo de 

rectores Región Educativa de Administración de la gama. Los datos analizados confirman 

las hipótesis inicialmente. La conclusión es, básicamente, que la formación de 

Orientación Educativa ha dejado vacíos que influyen negativamente en su rendimiento 

escolar, se observó también que estos profesionales saben claramente su función real 

dentro de la comunidad escolar. También se concluye que la falta de conocimiento real y 

el Servicio de Orientación Educativa provoca un desinterés y la frustración frente a estos 

profesionales en su trabajo. 
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MEMORIAL EDUCATIVO 

 

 Nasci no Gama-DF, filha de mãe brasiliense e pai nordestino e tenho uma irmã 

também brasiliense. Aos meus 21 anos, finalizo mais uma etapa de vida, acreditando que esta 

abrirá novas possibilidades e oportunidades. 

 Sempre tive o incentivo de meus pais para que eu alcançasse os melhores lugares 

nas melhores escolas, mesmo sem grandes condições financeiras tive boas oportunidades de 

ensino, graças ao esforço e dedicação dos meus pais. Meu pai trabalhou em dois empregos da 

rede pública de saúde, e minha mãe sempre se dedicou a casa e aos estudos, estimulando eu e 

minha irmã a batalhar pelos nossos objetivos por meio dos estudos. 

 O marco da minha vida escolar, foi aos 7 anos de idade com o ingresso em uma 

das escolas mais concorridas do Gama – as antigas escolas de aplicação- local em que cursei 

as séries inicias do ensino básico. Ao concluir esta fase fui para outra escola da rede pública 

do Gama onde cursei apenas um ano, pois devido as greves meus pais decidiram me transferir 

para uma escola particular, visando melhor ensino e oportunidade futura de ingresso em uma 

boa faculdade. 

 Ingressei na instituição privada para cursar a 7ª serie, e por lá fiquei até o primeiro 

ano do ensino médio, época em que meus pais decidiram investir ainda mais pesado nos 

estudos e me transferiram para uma escola considerada referência no preparo para o ingresso 

na Universidade de Brasília, com mais conteúdos direcionados e uma carga integral de 

reforço escolar e preparo para o vestibular. 

 Todo o investimento e trabalho dos meus pais tiveram resultado positivo. Logo no 

meio do 3º ano do ensino médio, fui aprovada no vestibular da Universidade de Brasília para 

o curso de química; porém devido ao regimento da escola não fui liberada para assumir a 

vaga, foi um momento de angústia e tristeza para toda a família. No fim do ano, temerosa de 

não conseguir passar de novo, decidi optar por outro curso que aparentemente tinha o ingresso 

mais acessível, mais uma vez os resultados positivos foram alcançados e fui aprovada duas 

vezes para o curso de Pedagogia Noturno, pelo Vestibular tradicional e pelo Programa de 

Avaliação Seriada ( PAS), ingressando assim no 1/2009 na Universidade de Brasília. 

 Ingressar no curso de Pedagogia nunca havia sido meu grande sonho, mas devido 

as circunstâncias e o desejo de começar logo a frequentar um curso superior acabei iniciando 

o primeiro semestre na Pedagogia, com muitas dúvidas, medo e ansiosa com o novo 

momento, vivi o básico da faculdade,apenas cursava as disciplinas propostas não me 
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envolvendo muito com o cotidiano agitado da universidade, buscando compreender de forma 

limitadao que realmente era o mundo da Pedagogia. 

 Dentro da disciplina Projeto 1, conheci um pouco mais das possibilidades de 

atuação oferecidas pelo curso, foi o momento em que entrei em crise, pois via meus colegas 

cada um já escolhendo suas áreas e eu ficando indecisa entre diversos temas, me senti com 

muita informação em pouco tempo. 

 No segundo semestre percebi que Pedagogia não era o que eu queria para minha 

vida, mas sem querer perder um semestre que já havia cursado, tomei a decisão que mudou 

completamente minha vida acadêmica, decidi me formar o mais rápido possível para então 

realizar outro vestibular para o curso que eu realmente gostaria, o curso de química. 

 Sendo assim não me envolvi realmente com o curso na perspectiva de pesquisa e 

extensão, passei a estudar os três períodos em busca de realizar a maior carga de créditos 

possíveis por semestre visando me formar em menor tempo.  

 No terceiro semestre devido a grande carga horária de aulas que estava cursando, 

decidi escolher o Projeto 3 fase 1 no tema do Lúdico, junto a professora Carla Castro, já que 

este era o projeto que melhor se encaixava nos meus horários; foi um semestre denso e 

cansativo, pois não me identifiquei com o projeto gerando em mim um conflito sobre o que eu 

iria fazer com minha formação. Em meio a essa crise conheci a Professora Hélvia Leite Cruz 

durante a disciplina de Orientação Educacional, me identifiquei com seu método de trabalho e 

pela forma pela qual me recebeu frente ao conflito em que eu passava no curso de Pedagogia. 

 Assim no quinto semestre devido a identificação com a professora e com o tema 

com o qual ela trabalhava, ingressei no projeto 4 Fase 1 em Orientação Profissional, em que  

realizei um projeto de Orientação Profissional durante meu estágio supervisionado em uma 

escola Particular na cidade do Gama. Gostei muito do trabalho desenvolvido e  da forma 

como a professora nos orientava, e então, realmente defini o que levaria como linha de 

pesquisa para meu trabalho de conclusão de curso, que seria a área de Orientação Profissional. 

Ainda neste semestre cursei Projetos 3 fase 2  e fase 3 em economia solidária junto a 

Professora Sônia Marise. 

 No Sexto semestre, continuei o projeto 4 fase 2 na área de Orientação Profissional 

com a professora Hélvia, em que realizei outro projeto de Orientação Profissional em uma 

escola Pública no Gama. Lá realizei observações que nortearam meu problema de pesquisa, já 

que o que eu estava estudando na teoria não estava batendo com a prática que estava sendo 

observada, assim sendo logo no início do sétimo semestre como provável formanda iniciei 
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meu Projeto 5  em Orientação Educacional tendo como Orientadora a Professora Hélvia, 

buscando entender a problemática observada no decorrer das duas fases de projeto 4.  

 Durante todo meu percurso escolar o Serviço de Orientação Educacional passou 

de forma confusa, principalmente durante o ensino médio já que nunca tive um 

acompanhamento sistematizado de Orientação Profissional, o que pode ter acarretado nesta 

escolha turbulenta do curso o qual eu gostaria realmente de frequentar na Universidade. 

 O Orientador Educacional muitas vezes acaba assumindo atividades dentro da 

escola que o sobrecarregam, sacrificando assim o seu real trabalho que deve ser feito com o 

aluno no campo pessoal, acadêmico e profissional, no sentido, de não realizarem um trabalho 

de orientação de carreira e projeto de vida dos alunos, ou seja, sem um trabalho de Orientação 

Profissional.     

 Como já estava entrando no semestre como provável formanda, resolvi prestar 

novamente o vestibular para o curso de química, e mais uma vez obtive sucesso, porém eu e 

minha orientadora de projeto 5 iniciamos uma corrida contra o tempo, para que eu pudesse 

apresentar meu Trabalho de Conclusão de Curso ( TCC) dentro do prazo determinado para 

que  assim eu conseguisse assumir a vaga no curso de química. 

 A construção do Trabalho de Conclusão de Curso foi uma experiência que 

acrescentou muita em minha formação e crescimento acadêmico. A área escolhida pede 

reflexão sobre como vem ocorrendo a formação dos profissionais da educação, e acredito que 

tais conhecimentos adquiridos terão enorme acréscimo em minha formação e posterior curso 

de licenciatura em Química. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi fruto de um descontentamento 

com a forma como o Serviço de Orientação Educacional vem sendo realizado, após 

convivência e observação deste Serviço durante a realização do projeto 4, um dos 

componentes curriculares do curso de pedagogia. O objetivo central deste trabalho é 

analisar se a formação do Orientador Educacional lhe oferece subsídios para a prática 

da profissão, conforme determina a legislação em vigor. 

 A base legal utilizada neste trabalho prioritariamente são: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica. (2002) ,Orientações Pedagógicas para o 

Serviço de Orientação Educacional (2010),  e Projeto Acadêmico do Curso de 

Pedagogia da Universidade de Brasília ( 2002 ).  

 O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo é o 

resgate histórico da trajetória da Orientação Educacional em um contexto mundial e no 

Brasil, trazendo à luz elementos que influenciaram o surgimento da Orientação 

Educacional e também o percurso das leis regimentais que finiram as delimitações de 

suas funções e sua formação. 

O segundo capítulo busca trazer elementos da formação do Orientador 

Educacional dentro da Universidade de Brasília frente à proposta curricular para o 

curso de pedagogia atualmente vigente desde o ano de 2002. 

O terceiro capítulo traz os relatos das experiências vividas durante o Projeto 4, 

em uma escola de ensino médio pública de uma região administrativa do Distrito 

Federal, possibilitando a identificação da problemática escolhida neste trabalho para 

reflexão, sendo ela a relação entre formação e atuação dos profissionais de Orientação 

Educacional. 

No quarto capítulo, buscou-se apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados durante a pesquisa que foram: Análise do ambiente de trabalho do 

Orientador Educacional, elaboração e aplicação de questionário e análise dos dados.  

Em sequência o capítulo cinco traz as apresentações e análise dos dados 

coletados levantados do e, por fim, as considerações finais. 
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Este trabalho busca um pequeno entendimento de apenas um dos múltiplos 

fatores que envolvem a atuação do Orientador Educacional, sendo aqui então resaltada 

a relação entre formação e atuação. 
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CAPÍTULO I 
___________________________________________________________________ 

 

TRAJETÓRIA DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NO CONTEXTO MUNDIAL E 

NO BRASIL.  

 

 O presente capítulo tem por objetivo trazer à luz elementos históricos que 

influenciaram no surgimento da Orientação Educacional, contextualizando acontecimentos no 

âmbito mundial e também no Brasil.  

 

1.1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA  

Durante toda a história, o processo de orientação sempre esteve presente; segundo 

FRANGELLA. R.C.P., (2006). Até a década de 1920, esta se constituía de atividades esparsas 

e isoladas, em que se fazia presente o aconselhamento, ligado a uma moral religiosa e 

experiência de vida repassada por líderes e pessoas mais velhas. 

 A Orientação Educacional desde suas origens até seu atual status perpassou por 

sistemas informais, influências internacionais, e principalmente pelas consequências advindas 

da revolução industrial.  

 A revolução Industrial teve seu início na Inglaterra em meados ao século XVIII, 

ocorrendo uma passagem da produção manufatureira para uma produção mecânica, onde as 

máquinas multiplicavam o rendimento do trabalho e aumentavam a produção global de 

mercadorias. Durante o período manufatureiro os artesões se organizavam desde a obtenção 

da matéria-prima até a comercialização do produto final, sendo este dono de todo processo 

produtivo realizado em oficinas em suas próprias casas. 

 Com a revolução industrial, o trabalhador perde a autonomia produtiva, tendo este que 

sair de suas casas e trabalhar para patrões nas fábricas, onde este passa a ser o dono dos meios 

de produção e consequentemente dos lucros arrecadados.     

Com a vinda deste processo industrial, a orientação informal passa a não ser mais 

suficiente para responder as demandas sociais, como descreve ABADE, F. L (2005), “Com a 

industrialização e os avanços tecnológicos e industriais do final do século XIX surgiu à 

necessidade de orientar pessoas profissionalmente.” A variedade de profissões e o grande 

número de vagas em serviços especializados levaram o trabalhador a ocupar cargos 

específicos que compactuassem com suas diferenças individuais, habilidades e capacidades. 
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A partir deste novo cenário, a Orientação se sistematiza como forma de suprir a demanda 

profissional, tendo como finalidade selecionar e treinar alunos para as novas formas de 

trabalho, sendo descrito por GIACAGLIA & PENTEADO (2010), a Orientação Educacional 

como definida e restrita a Orientação Profissional .  

O processo industrial trouxe consequências que levaram a uma mudança direta no que diz 

respeito ao espaço escolar. Primeiramente, com a  mudança nos processos de produção, os 

adultos passam a ter que trabalhar fora de suas casas, cumprindo uma carga horária de 

trabalho diária nas fábricas, onde em consequência passam a não ter onde deixar seus filhos 

durante o horário de trabalho. Em seguida com a promulgação de leis sobre o trabalho infantil 

e a inserção obrigatória das crianças na educação formal passa-se a deslumbrar a escola como 

o único espaço possível para agregar estas crianças, que agora não podem trabalhar e também 

não tem onde ficar durante o trabalho dos pais, aumentando em grande escala o número de 

crianças no espaço escolar, gerando assim um novo cenário nas escolas.  

Segundo GIACAGLIA & PENTEADO (2010) esse movimento teve por consequência a 

necessidade de aumentar o número de alunos admitidos, gerando assim uma escola aberta a 

todos os tipos de classe, etnias, crenças, de saúde física e também mental, transformando-se 

em um espaço heterogêneo, consequentemente surge à necessidade de um serviço 

individualizado, voltado para a subjetividade de cada criança. Sendo assim, o Serviço de 

Orientação Educacional passa a se deparar com problemas que vão além da Orientação 

Profissional, tendo este que expandir para outros aspectos como  pessoais e educacionais, 

incluindo assim outros tipos de orientação, com caráter pedagógico, baseado em um enfoque 

desenvolvimentista visando o potencial do aluno e sua felicidade, levando em consideração 

suas subjetividades.  

No Brasil, o processo de industrialização teve seu inicio no século XIX, onde os 

cafeicultores passaram a investir parte dos lucros em estabelecimentos industriais, onde estes 

utilizavam mão de obra formada principalmente por imigrantes italianos. Em 1930 Getúlio 

Vargas programa uma política industrializante, substituindo a mão de obra imigrante pela 

nacional, intensificando o apoio a industrialização interna. 

Com leis voltadas para a regulamentação do mercado de trabalho, medidas protecionistas 

e investimentos em infraestrutura, a indústria nacional cresceu significativamente nas décadas 

de 1930-1940. (http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil>Acesso em 21 de Abril de 

2012). 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil
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Neste contexto, o surgimento da Orientação Educacional no Brasil, perpassa pelos 

processos industriais, também se destinando a orientação profissional, porém GIACAGLIA & 

PENTEADO (2010) afirmam que o processo de implantação dos Serviços de Orientação 

Educacional no Brasil ocorrem também advindo de influências norte americanas. 

A primeira aparição da Orientação Educacional no Brasil ocorreu em 1924, no Liceu de 

Artes e Ofícios de São Paulo, quando era feito um trabalho com o objetivo de selecionar e 

orientar os alunos matriculados naquela instituição. Esse tipo de orientação começou com o 

professor Roberto Mange (engenheiro suíço contratado pelo governo brasileiro) auxiliado por 

Henri Pieron e sua esposa. (NÉRICI. I. G 5. ed. São Paulo: Atlas, 1992 p. 28). 

Em 1931, a Orientação Educacional torna-se oficial pelo trabalho do professor Lourenço 

Filho, que organizou o primeiro Serviço Público de Orientação Educacional e Profissional, 

sendo extinto em 1935. Já no Rio de Janeiro a Orientação Educacional também é introduzida 

pelo trabalho das professoras Aracy Muniz e Maria Junqueira Schmidt, em 1934. 

Em 1938, o Instituto de Estudos Pedagógicos (INEP) criou em âmbito nacional uma 

subdivisão destinada à Orientação Educacional. Neste momento a Orientação Educacional 

não tinha ainda delimitado suas funções, acreditava-se que ela era a “panacéia de todos os 

fracassos educativos”, tendo um cunho remediador e pragmático. (NÉRICI, 1992, p.29) 

Em 1939, sob a égide do Estado Novo e com as preocupações sobre o trabalho, 

intensifica-se a necessidade de formação de mão de obra especializada para indústria. Assim o 

Governo Federal, representado por uma comissão interministerial, regulamentou o Decreto-lei 

nº 1.238, de 02 de maio de 1939 que tratava entre outros assuntos dos cursos de 

aperfeiçoamento profissional. Depois de muitas experiências, principalmente voltadas para a 

área profissional, a expressão Orientação Educacional é oficializada no Brasil com o Decreto-

lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial). Nesse período 

foram descritas as funções do Orientador Educacional e feitas às regulamentações do cargo de 

Orientador (NÉRICI, 1992, p.29). 

Descrito em lei a Orientação Educacional passa a ter sua implantação obrigatória  no 

ensino secundário brasileiro, sendo este o primeiro país a ter esta obrigatoriedade regida por 

lei. (GIACAGLIA & PENTEADO ,2010) . O Decreto-lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942, ( 

Lei Orgânica do Ensino Industrial )Cap. XIII Art. 50 diz: 

 

Art. 50. Instituir-se-á, em cada escola industrial ou escola 

técnica, a orientação educacional, que busque, mediante a 

aplicação de processos pedagógicos adequados, e em face 
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da personalidade de cada aluno, e de problemas, não só a 

necessária correção e encaminhamento, mas ainda a 

elevação das qualidades morais. 

 Art. 51. Incumbe também à orientação educacional nas 

escolas industriais e escolas técnicas, promover, com o 

auxílio da direção escolar, a organização e o 

desenvolvimento, entre os alunos, de instituições escolares, 

tais como as cooperativas, as revistas e Jornais, os clubes ou 

grêmios, criando, na vida dessas instituições, num regime 

de autonomia, as condições favoráveis à educação social 

dos escolares.  

Art. 52. Cabe ainda à orientação educacional valor no 

sentido de que o estudo e o descanso dos alunos decorram 

em termos da maior conveniência pedagógica. 

  

(BRASIL, Lei orgânica do Ensino Industrial, Decreto-Lei Nº 

4.073, 30 de janeiro de 1942 < 

http://www.jusbrasil.com.br/legislação >  Acesso em 20 de 

Abril de 2012) 

 

  Apesar do ganho legal do Serviço de Orientação Educacional, este se deparou 

com a falta de profissionais com formação adequada necessária para o comprimento 

da lei. Segundo GIACAGLIA & PENTEADO (2010) as contratações e nomeações 

tomaram caráter emergencial sendo realizados com base em interesses políticos e com 

finalidade de atender apaziguados, sem que estes necessariamente tivessem preparação 

para tal Serviço.  

 Apenas em 1945, foi instituído no Brasil o primeiro curso oficial para 

formação de Orientadores Educacionais na Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas ( PUC) em São Paulo (GIACAGLIA & PENTEADO 2010). 

 Em 1950 foi realizado o primeiro concurso para Orientadores Educacionais, 

onde este ajudou a identificar uma falta de profissionais com formação adequada para 

à atuação, tendo  apenas 21 candidatos aprovados, apontando assim uma necessidade 

de um curso específico e de qualidade para formação de Orientação Educacional.  

 A partir da necessidade de formação de profissionais para atuação em 

Orientação Educacional a Diretoria do Ensino Secundário do Ministério da Educação e 

Cultura ( MEC) na década de 1950 passa a promover uma serie de seminários, 

simpósios e semanas de estudos em varias regiões do Brasil. O primeiro simpósio foi 

realizado em São Paulo, com o tema “ Implementação da Orientação Educacional nas 

escolas médias”.   

http://www.jusbrasil.com.br/legislação
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 Segundo GIACAGLIA & PENTEADO ( 2010) A década de 1950 foi marcada 

por uma  extensa legislação voltada para o Serviço de Orientação Educacional, 

atribuindo a esta grande importância, compreendendo-se também a necessidade de 

melhor instrumentalizar os profissionais, garantindo melhor preparo, e maior 

segurança  no exercício de suas funções. 

 Na década de 1960, a Orientação Educacional continuou seus avanços legais, 

sendo citada na Lei nº 4.024/61 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

inserindo-a também no ensino primário, gerando consequências diretas na formação 

destes profissionais, já que esta em seu Título XIII  Art 63 e 64, trazia diferenciações 

para formação de profissionais em Orientação Educacional, visando o grau de ensino 

em que atuariam, destinando os  profissionais formados em escolas superiores a 

atuação no ensino secundário, e profissionais formados em institutos de educação 

destinados ao ensino primário. 

 Em busca de aumentar o número de profissionais para o atendimento  as 

escolas, a Cades (Curso de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário), órgão 

do MEC ( Ministério da Educação e Cultura) , ofereceu apoio financeiro para as 

faculdades dispostas a ministrarem curso de Orientação Educacional.( GIACAGLIA & 

PENTEADO , 2010) 

  Em 1968 foi realizado em São Paulo, um novo concurso para efetivação de 

Profissionais em Orientação Educacional, indicando mais uma vez problemas em 

recrutamento de mão de obra, tendo 226 candidatos e apenas 88 aprovados. Segundo ( 

GIACAGLIA & PENTEADO , 2010), este se deu pelo grau de exigência para a 

contratação de Orientadores Educacionais frente a um número insuficiente de 

profissionais interessados e capacitados para o atendimento da demanda.  

 Ainda nesta década, marca-se a problematização dos Orientadores 

Educacionais atuantes, buscando-se uma diretriz para o delineamento de suas funções 

no espaço escolar, o que segundo  GIACAGLIA & PENTEADO ,( 2010) gerava uma 

atuação não compreendida e desvalorizada por outros membros do campo educacional 

como diretores e professores.  

Advindo desta problematização, em 1967, o MEC promoveu um encontro para 

discussão, esclarecimento e avaliação da Orientação Educacional, com convocação de 

todos os Orientadores Educacionais que atuaram nos diversos Estados brasileiros. Tal 

encontro incentivou a criação das Associações de Orientadores Educacionais, que já 



26 
 

26 
 

vinham se organizando em vários estados, sendo o Rio Grande do Sul o primeiro a 

instalar sua associação, a AOERGS (Associação dos Orientadores Educacionais do 

Rio Grande do Sul ).  

 Em conquista das associações dos Orientadores Educacionais, em 1968 

regulamenta-se a Profissão de OE na Lei nº 5.567/68 tratando em seus artigos 8º e 9º 

as atribuições do Orientador Educacional.   

 Na década de 1970 a Orientação educacional no Brasil ganha ainda mais 

espaço no que diz respeito à Legislação, e avança quanto a organização de 

movimentos de Orientação Educacional, tendo nove encontros em diferentes regiões e 

a aprovação do estatuto da FENOE ( Federação Nacional Dos Orientadores 

Educacionais). 

 Referente a legislação, a Lei de Diretrizes e Bases 5.692 de 1971 torna 

obrigatória a existência da Orientação Educacional nas escolas sem distinção de nível. 

Segundo GIACAGLIA & PENTEADO ,( 2010) esta consagra a Orientação 

Educacional como uma necessidade para as escolas em geral, sem distinção de tipos, 

se oficiais ou particulares, desde que oferecessem ensinos de 1º e 2º Graus.  

 Ainda referente a legislação a década de 1970, trouxe novos consensos sobre o 

exercício profissional, destacando-se o Decreto nº72.846/73 que veio regulamentar a 

Lei nº 5.564/68 , trazendo a regulamentação da profissão . 

 Em 1996 com a nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 

9394/96 retira a obrigatoriedade da existência da Orientação Educacional nas escolas 

sendo apenas mencionada como profissional da educação na escola Básica no Art 61 

Inciso III, e referente a sua formação no Art. 64 afirmando que esta será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação. 

 Devido a não obrigatoriedade, os Serviços de Orientação Educacional foram se 

disseminando no espaço escolar, sendo este substituído por outros profissionais, o que 

segundo GIACAGLIA & PENTEADO ,( 2010) trouxe desvalorização e diminuição do 

mercado de trabalho, deixando o Orientador Educacional como fator emergencial, 

apenas quando as situações fogem do controle dos outros profissionais da educação 

destinando a ele uma função remediativa e não preventiva. 

 A formação do Orientador Educacional vem contemplando as mudanças 

ocorridas no contexto social que diretamente influenciam em sujeitos com novas 

problemáticas refletidas no contexto escolar?  A formação oferecida a esses 
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profissionais tem garantido a compreensão e convicção do trabalho a ser realizado 

pelo profissional de Orientação Educacional? Frente a estes questionamentos, 

problematiza-se o porquê desta atuação inadequada do Orientador Educacional, sendo 

aqui levantada a questão da formação que estes profissionais vem recebendo e 

consequentemente reproduzindo no espaço escolar.  

   

1.2 PAPEL E FORMAÇÃO DO ORIENTADOR EDUCACIONAL. 

Tratar da atividade de orientação remete a questões que entrecruzam funções não tão 

claras quanto aparentam ser. Afinal, o que é ser orientador? Recuperando o sentido lato destas 

palavras no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, encontra-se: Orientação - ato ou arte 

de se orientar; direção, rumo, guia, impulso. Orientar - determinar os pontos cardeais em; 

marcar por meio de orientação; ajustar ou adaptar à direção dos pontos cardeais; guiar; dirigir; 

encaminhar; indicar o rumo a; reconhecer a situação em que se acha para se guiar no 

caminho; reconhecer, examinar com cuidado diferentes aspectos ( FRANGELLA. R.C.P., 

 2006). 

O papel da Orientação Educacional no inicio de sua implantação esteve ligado 

diretamente com o treinamento e preparo para o mercado de trabalho advinda do processo de 

revolução industrial como já citado . 

Em 1942  no Decreto Lei nº 4.424 referente a lei Orgânica do Ensino Secundário,  

estabelece a função da Orientação Educacional em seu Artigo 81 e 82 decretando que : 

 

Art. 81 – É função da Orientação Educacional, mediante 

necessária observação, cooperar, no sentido de que cada aluno se 

encaminhe convenientemente nos estudos e na escolha 

profissional, ministrando-lhe esclarecimentos e conselhos, sempre 

em entendimento com a sua família. 

Art. 82 – Cabe ainda a Orientação Educacional cooperar com os 

professores no sentido da boa execução, por parte dos alunos, dos 

trabalhos escolares, buscar imprimir segurança e atividade aos 

trabalhos complementares e velar para que o estudo, a recreação e 

o descanso dos alunos decorram em condições de maior 

convivência pedagógica. 

(BRASIL, Lei orgânica do Ensino Secundário, Decreto-Lei Nº 

4.424, 30 de junho de 1942  < 

http://www.jusbrasil.com.br/legislação >  Acesso em 20 de Abril de 

2012) 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislação
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Após a obrigatoriedade da implantação dos Serviços de Orientação Educacional nas 

escolas previsto na Lei Orgânica do Ensino Industrial em 1942, em 1950 os alunos e outros 

profissionais de educação ainda desconheciam a real função do Orientador Educacional no 

espaço escolar.  Com um capítulo direcionado ao Serviço de Orientação Educacional , o 

Regimento Interno dos Colégios e Ginásios Estaduais do Estado de São Paulo em seu Artigo 

26, discrimina o que deveria competir ao Orientador Educacional, sendo algumas destas 

competências: 1 auxiliar os alunos a conhecer as oportunidades educacionais da cidade, do 

estado e do país; 2 auxiliar os alunos a realizarem seus objetivos educacionais; 3 organizar o 

fichário dos alunos; 4 cooperar com o bibliotecário na orientação da leitura dos alunos; 5 

distribuir os boletins do alunos; 6 atender às solicitações do diretor, feitas no interesse do 

ensino; dentre outras atividades também descritas no documento. 

Segundo GIACAGLIA & PENTEADO ,( 2010), a lista de atribuições que o legislador 

imputou a Orientação Educacional é longa e mesmo aparecendo preocupação com o campo 

profissional, esta também se direciona a um caráter mais amplo no sentido educacional e 

escolar. 

Em 1959 o Decreto 47.038 tratando da Orientação Educacional e Profissional do Ensino 

Industrial dedica o capitulo IV ao Serviço de Orientação Educacional, discriminando sua 

função em seu Artigo 81, decretando: 

 

Art. 82. Competirá ao orientador, além das atribuições que forem 

consignadas no regimento escolar: a) cooperar na aplicação dos 

exames para admissão de novos alunos e para composição de 

turmas ou classes. b) acompanhar a vida escolar dos alunos, 

auxiliando-os a vencer eventuais dificuldades. c) organizar e 

promover estudo dirigido; d) orientar, em bases pedagógicas, o 

descanso, a recreação e outras atividades extracurriculares; e) 

auxiliar e orientar os grêmios e associações representativas dos 

alunos; f) auxiliar a colocação dos alunos; g) colaborar nas 

pesquisas de acompanhamento dos mesmos, após a conclusão do 

curso; h) realizar estudos e pesquisa no campo da orientação 

educacional e profissional. i) promover reuniões com pais ou 

responsáveis de alunos e com empregadores, visando ao 

entrosamento entre a escola, a família e as indústrias. 

 

(BRASIL, Regulamento do Ensino Industrial, Decreto-Lei Nº 7.038, 

16 de Outubro de 1949 < http://www6.senadol.gov.br/legislação > 

Acesso em 20 de Abril de 2012) 

 

 

http://www6.senadol.gov.br/legislação
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 Em 1961 a lei 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o papel do 

Orientador Educacional  aparece de Forma sutil em seu Artigo 38 Inciso V, conferindo ao 

Orientador Educacional a função de Orientação Educacional e Profissional em cooperação 

com a família.  

 A Orientação Educacional segundo GIACAGLIA & PENTEADO ,( 2010),  passou 

por um período de indefinição de suas tarefas, sendo-lhes atribuídas tarefas que não deveria 

executar, principalmente as mais desagradáveis, ou aquelas de difícil solução, tornando os 

profissionais de Orientação Educacional profissionais soltos e avulsos na escola,  sem terem 

muito o que fazer, e a quem, portanto esses se submetiam a quaisquer incumbências. 

 Em 1973, com o Decreto nº 72.846 que veio para regulamentar a Lei 5.567/68 traz em 

seus artigos 8º e 9º as atribuições do Orientador Educacional, definindo-as da seguinte forma: 

 

Art. 8º. São atribuições privativas do Orientador Educacional: 

a) Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de 

Orientação Educacional em nível de: 

1-Escola;  

2 – Comunidade  

b) Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de 

Orientação Educacional dos órgãos do Serviço Público Federal, 

Municipal e Autárquico; das Sociedades de Economia Mista Empresas 

Estatais, Paraestatais e Privadas. c) Coordenar a orientação vocacional 

do educando, incorporando-o ao processo educativo global. d) 

Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e habilidades 

do educando. e) Coordenar o processo de informação educacional e 

profissional com vista à orientação vocacional. f) Sistematizar o 

processo de intercâmbio das informações necessárias ao conhecimento 

global do educando. g) Sistematizar o processo de acompanhamento dos 

alunos, encaminhando a outros especialistas aqueles que exigirem 

assistência especial. h) Coordenar o acompanhamento pós-escolar. i) 

Ministrar disciplinas de Teoria e Prática da Orientação Educacional, 

satisfeitas as exigências da legislação específicas do ensino. j) 

Supervisionar estágios na área da Orientação Educacional. l) Emitir 

pareceres sobre matéria concernente à Orientação Educacional.  

Art. 9º. Compete, ainda, ao Orientador Educacional as seguintes 

atribuições:a) Participar no processo de identificação das características 

básicas da comunidade; b) Participar no processo de caracterização da 

clientela escolar; c) Participar no processo de elaboração do currículo 

pleno da escola; d) Participar na composição caracterização e 

acompanhamento de turmas e grupos; e) Participar do processo de 

avaliação e recuperação dos alunos; f) Participar do processo de 

encaminhamento dos alunos estagiários; g) Participar no processo de 
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integração escola-família-comunidade; h) Realizar estudos e pesquisas 

na área da orientação Educacional.  

 

(BRASIL, Regulamento da lei 5.567/68. Decreto-Lei Nº 72.846, 26 

de setembro de 1973 < http://www2.senadol.gov.br/legislação > 

Acesso em 20 de Abril de 2012) 

 
 

 Em seguinte a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692/71 e 

também a LDB nº 9394/96 trazem de forma enfática o Orientador Educacional, dando a 

este definição sobre sua formação e descrevendo uma atuação cooperativa com os demais 

profissionais da educação e familiares. 

 Segundo CASTELEINS & COSTA as mudanças socioeconômicas e culturais 

ocorridas em nossa sociedade, faz com que a escola assumisse a responsabilidade de um 

desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos físicos,intelectuais, social, escolar, 

emocional e profissional, sendo função do Orientador buscar informações da realidade 

vivida pelos alunos para que assim possa realizar seu papel preventivo e 

desenvolvimentista dentro do espaço escolar, assumindo um compromisso educacional e 

social. 

 Para GIACAGLIA & PENTEADO ( 2010) A Orientação Educacional vem 

exercendo um papel de remediação e não de prevenção, deixando de agir como mediador, 

analisando, discutindo e refletindo sobre questões de conhecimento, valores e atitudes. 

Sendo assim o Orientador Educacional vem agindo como um solucionador de problemas 

já instalados, onde os outros profissionais envolvidos no processo educacional depositam 

toda a responsabilidade de solução do problema no Orientador Educacional, 

impossibilitando que este realize um trabalho preventivo.  

 Para PENTEADO, (1976) a Orientação Educacional deve ser sistemática, 

continua e complexa, sendo uma assistência profissional, psicológica e pedagógica, 

levando o indivíduo ao conhecimento de suas características pessoais e socioculturais 

possibilitando que este tome decisões apropriadas às perspectivas  maiores de seu 

desenvolvimento pessoal e social.       

 Na perspectiva da formação, no período pós-1964, durante a ditadura militar, o curso 

de Pedagogia sofreu reformulações para adequar-se aos princípios vigentes na época. Alterou-

se a formação do técnico generalista e foram criadas as habilitações. Após um núcleo comum 

de matérias relacionadas aos fundamentos da educação, haveria a opção por uma das 

habilitações possíveis ao pedagogo, aprofundando os conhecimentos numa determinada área: 

http://www2.senadol.gov.br/legislação
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Supervisão, Orientação, Administração, disciplinas das matérias pedagógicas foram as 

habilitações criadas nessa reformulação. A divisão, fruto de uma divisão técnica do trabalho 

escolar, contribuiu para que a Orientação Educacional entrasse num movimento de 

profissionalização. 

A criação das associações de supervisores e orientadores datam da década de 1970. 

Inseridos numa concepção tecnicista da educação, caberia a eles o controle sobre o processo 

que se desenvolve na escola, de forma a assegurar sua eficiência; enredavam-se cada vez mais 

em atividades de cunho burocrático.  

Na década de 1980/90, vivia-se uma efervescência em torno da atuação/formação 

docente. O ponto central do embate estava na defesa da docência como base da formação. 

Como esta era a fundamentação da base comum nacional proposta para o curso de Pedagogia, 

a polêmica girava em torno da identidade do curso, dos sujeitos formados neles e dos saberes 

dessa formação.  

Ao defender a docência como base da formação, o movimento de educadores opôs-se 

frontalmente às habilitações.  A Anfope (Associação Nacional de Profissionais da Educação) 

se organizou, com base na defesa da ampliação do papel do docente, assumindo este a direção 

do processo educativo como um todo. Isso se deu também com a adesão do movimento de 

supervisores e orientadores educacionais, antes organizados em entidades próprias. Não sem 

embates, mas por vontade da grande maioria das forças regionais, as associações de 

supervisores e orientadores educacionais se extinguiram; seus membros passaram a fazer 

parte da CNTE ( Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) como profissionais 

da Educação, reiterando a defesa dos postulados desta. A partir de então, as funções de 

supervisor e orientador ficaram descaracterizadas. 

 A problematização em torno da questão é grande. Libâneo (1996, 1998, 1999, 2000, 

2006) discutiu as ideias defendidas pela Anfope, que centralizavam na docência a identidade 

do curso de Pedagogia e do pedagogo. Refutava essa posição, diferenciando o docente do 

pedagogo strictu sensu, como ele chamava o profissional a ser formado, distinguindo-o a 

partir da explicitação das diferenças entre o trabalho pedagógico e o trabalho docente. 

Sustentava seus argumentos na demonstração que fez da necessidade da atuação de 

profissionais da educação em funções não diretamente docentes. Defendia então que, por 

questões conceituais, a Pedagogia poderia abranger a docência, mas não se reduzir a tal 

aspecto. Libâneo e Pimenta (1999); Libâneo (2000); e Pimenta (1996) refutam a ideia da 
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docência como fundamento de identidade do curso de formação dos profissionais da 

Educação.  

Libanêo ,2001 afirma que “a ação pedagógica deve ser múltipla na sociedade, 

extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo esferas mais amplas da educação  informal 

e não-formal,criando formas de educação paralela, desfazendo praticamente todos os nós que 

separavam escola e sociedade”. 

 Contudo, Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006 traz as atuais Diretrizes 

Nacionais para Pedagogia, que a definem como curso de licenciatura plena, superando a 

fragmentação da visão de especialista x docente e a problemática das habilitações, reforçada 

também pela definição de que as atividades docentes incluem a participação em ações de 

planejamento e gestão em espaços escolares e não-escolares. Assim, vê-se – em consonância 

com as propostas defendidas pela Anfope – que a formação deve abranger a complexidade do 

fazer pedagógico, ampliando a concepção de docência, sendo necessário que esta se sustente 

sobre uma sólida formação. 

Nesse contexto a formação do Orientador Educacional entra em questão, já que o 

curso de pedagogia passa a formar pedagogos generalistas focados em uma sólida base 

docente, deixando as outras competências do fazer pedagógico de certa forma deficiente, 

compreendendo que o período de graduação é curto para abordar de forma integral todas as 

vertentes possíveis destinadas ao pedagogo, dentre elas a de Orientador Educacional. 

Segundo Grisnpun, (1998) , a formação do orientador Educacional deve capacitar o 

profissional de Orientação Educacional para discutir o currículo e o processo de ensino-

aprendizagem frente á realidade dos educandos; contribuir para a melhoria do ensino e 

condições de aprendizagem da escola; estruturar seu trabalho a partir da realidade social, 

política e econômica do país e fundamentar cientificamente suas ações buscando novas teorias 

a partir de sua prática.  
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CAPÍTULO II 
______________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A FORMAÇÃO DO ORIENTADOR 

EDUCACIONAL. 

 

O presente capítulo tem por objetivo explicitar elementos da formação do Orientador 

Educacional frente à proposta curricular da Universidade de Brasília para o curso de 

pedagogia atualmente vigente desde o ano de 2006. 

 

2.1 O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. 

 

O curso de pedagogia durante sua história, perpassou por várias mudanças e discussões 

sobre qual currículo melhor definiria a atuação do pedagogo, o Parecer 252 de 1969 do 

Conselho Federal de Educação que estabelece o currículo mínimo do curso de graduação 

em pedagogia, definia que a formação dos profissionais deveria ser realizada baseada em 

uma estrutura curricular que teria uma parte comum e outra diversificada conferindo-lhe o 

diploma de licenciado, oferecendo além da formação docente, as especialidades  em 

orientação, administração, supervisão e inspeção de escolas e sistemas escolares. 

Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional ( Lei 9494/96 ) estabelece a 

formação dos profissionais da educação com base na formação mínima para o exercício do 

magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, tendo 

assim uma formação primordialmente voltada para a docência: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica 

far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério 

na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

  

(BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.) 

 

 Dessa forma a formação dos profissionais nas especificidades em Orientação 

Educacional, Administração, Supervisão e Inspeção passam a ser realizadas em nível de 
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graduação respeitando a base comum nacional de formação docente ou em nível de pós-

graduação: 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional para a educação básica, será feita em cursos de 

graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério 

da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional. 

 

(BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.) 

 

No ano 2000, o Ministério da Educação propõe novas diretrizes para a formação 

inicial de professores da educação básica em curso de nível superior, visando que este seja 

um profissional completo e capaz de realizar qualquer atividade profissional dentro do 

espaço educacional. Segundo está proposta a formação dos profissionais da educação deve 

se pautar em um conjunto de saberes sociais, científicos, culturais e didáticos que 

possibilitem na atuação desse profissional nas mais diversas áreas, formando assim um 

pedagogo completo e não preso em conhecimentos fragmentados, entretanto tendo sua 

base na docência. 

Em fevereiro de 2002, o Conselho Nacional de Educação institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena, em seu Art. 5º as definições para o 

projeto pedagógico dos cursos de formação de professores da educação básica: 

 

I - a formação deverá garantir a constituição das competências 

objetivadas na educação básica; 

II - o desenvolvimento das competências exige que a formação 

contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do 

professor; 

III - a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica 

deve orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas 

diferentes etapas da escolaridade; 

IV - os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser 

tratados de modo articulado com suas didáticas específicas; 

V - a avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos 

formadores, a autonomia dos futuros professores em relação ao seu 

processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com 

condições de iniciar a carreira. 
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(BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica. 2002.) 

 

 

Desta forma, a partir de varias discussões e buscando atender as novas diretrizes e o 

disposto na LDB 9394/96, o curso de pedagogia da Universidade de Brasília em 2002  

reestrutura seu projeto acadêmico, considerado que: 

 

“... a formação docente do pedagogo é essencial, mesmo que este não 

tenha destino profissional a atuação como professor. Pretende o Curso 

formar também o pesquisador educacional, com base numa formação 

teórica, científica e técnica, ancorada na contribuição das ciências 

sociais e humanas aplicadas à educação. No nosso entendimento, o 

Curso deve também formar um profissional qualificado para participar 

de projetos de formação em ambientes não escolares bem como assumir 

o exercício de atividades não docentes em instituições de ensino. “ 

 

(UnB, 2002. Projeto Acadêmico do Curso de Pedagogia Da 

Universidade de Brasília ) 

 

Para que tal formulação fosse tomada, levaram-se em questão possíveis dificuldades 

encontradas no currículo baseado em habilitações, como a formação de especialistas 

acontecendo de forma divorciada da formação docente deixando estes profissionais com 

uma base docente defasada, além de contribuir para a manutenção da divisão social do 

trabalho dentro do espaço escolar, estas ainda restringiam o campo de atuação profissional 

frente as instituições escolares, em uma época em que a educação se estabelece nos mais 

diferente espaços sociais. 

O documento traz então uma nova proposta curricular, baseada em um eixo central e 

comum, onde os conteúdos perpassam entre si de forma multidisciplinar e aberta, 

possibilitando uma escolha autônoma do percurso desejado, sem ferir a proposta de uma 

formação baseada na docência. Sendo assim alguns elementos explicitados no documento 

são: 

1. O currículo do Curso de Pedagogia será único para os turnos diurno e 

noturno;  

2. A duração do Curso será de 4 anos, podendo ser por tempo maior 

respeitando as condições de vida e de trabalho dos formandos  e os 

imperativos sócio-institucionais;    

3. A formação docente constitui a base da formação profissional;  

4. A formação básica poderá ser complementada com uma área de 

aprofundamento de escolha do formando;  
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5. O egresso do Curso será pedagogo com registro de professor/educador 

habilitado a trabalhar em ambientes escolares e não escolares, admitindo 

perspectivas diferenciadas de inserção no mercado de trabalho;   

6. Os estágios supervisionados serão redimensionados pela realização de 

projetos variados ao longo do Curso, culminando com o trabalho final, 

percurso durante o qual está contemplada a prática de ensino prevista em 

lei.   

 

 Desta forma a proposta curricular flexibiliza ao aluno a possibilidade de escolha da 

área a qual quer se aprofundar, através das disciplinas optativas e os projetos acadêmicos que 

visam a articulação prático-teórica.  

 Sendo assim, as especialidades em Orientação Educacional, Inspeção, Supervisão e 

Administração passam não ser prioridades no currículo base, ficando a critério dos estudantes 

a escolha de se aprofundarem nos temas dentro de um currículo flexível.   

 

2.2  A FORMAÇÃO DO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. 

 

Como explanado acima, atualmente o curso de Pedagogia da Universidade de Brasília 

tem adotado as definições da LDB 9394/96 de formação docente como base nos cursos de 

pedagogia, definindo um currículo com eixo voltado para a docência, mas,  flexível para uma 

formação que possibilita a atuação do Pedagogo nas mais diversas áreas educacionais; dessa 

forma destacamos aqui a formação do Pedagogo para atuação em Orientação Educacional. 

O currículo atual do curso de Pedagogia na Universidade contempla a Orientação 

Educacional em seu eixo obrigatório em apenas duas disciplinas de 60 horas, sendo elas: 

Orientação Educacional e Orientação Vocacional Profissional. Dessa forma os estudantes 

que o optam pelo aprofundamento na área cursam apenas estas duas disciplinas, já em 

formato optativo, apenas mais uma disciplina de 60 horas da área é ofertada, sendo ela: 

Tópicos em Orientação Educacional, assim sendo mesmo que o aluno busque 

aprofundamento nesta especialidade, a universidade dispõe apenas de mais uma disciplina 

voltada para o tema. 

Frente aos projetos obrigatórios, a Universidade dispõe de 2 projetos, sendo um em 

Orientação Educacional e um em Orientação Vocacional Profissional, ambos disponibilizam 

todas as fases de forma continuada até a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso. ( 

TCC)  
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A partir dessas ofertas de disciplina, questiona-se sobre como o pedagogo formado na 

Universidade de Brasília tem saído para atuação no mercado de trabalho na área de 

Orientação Educacional. Será que este Pedagogo generalista realmente sai da academia 

preparado para exercer qualquer atividade? Como esse profissional tem atuado no mercado de 

trabalho? Essa atuação tem relação com a sua formação? Esse  profissional está seguro de seu 

exercício? Compreende sua real atuação? 

Frente a estes questionamentos levanta-se a hipótese de que a atuação não favorável 

dos profissionais de Orientação Educacional nos espaços educacionais, tem relação direta 

com uma formação aligeirada realizada pelas instituições de ensino superior.     
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CAPÍTULO III 
___________________________________________________________________ 

 

RELATÓRIO DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS DURANTE O PROJETO IV 

 

 Este capítulo traz os relatos das experiências vividas durante o período de estágio 

realizado em Orientação Educacional durante o Projeto 4 , em uma escola de ensino 

médio pública de uma região administrativa do Distrito Federal, possibilitando a 

identificação da problemática escolhida neste trabalho para reflexão, sendo ela a relação 

entre formação e atuação dos profissionais de Orientação Educacional. 

  A reflexão sobre a formação e atuação, baseia-se nas dificuldades encontradas pelo 

Serviço de Orientação Educacional durante as observações, as quais possibilitou o 

levantamento da hipótese sobre um dos motivos para tais dificuldades encontradas no 

Serviço de Orientação Educacional estarem nas lacunas deixadas durante a formação 

destes profissionais da educação. 

 

3.1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 O estágio foi realizado em uma escola pública de uma região administrativa do 

Distrito Federal, tendo início no dia 5 de Abril de 2011, e término no dia 14 de junho, 

totalizando dezessete dias. As idas a escola eram as terças-feiras no período da manhã e da 

tarde (quatro horas em cada turno) e as quintas-feiras pela manhã (quatro horas) 

totalizando doze horas semanais de estágio. 

O espaço físico da escola era grande, tendo este o total de 40 salas de aula, uma 

biblioteca, uma sala de Orientação Educacional, Laboratórios de química e física, sala de 

audiovisual, 04 quadras de esporte, um auditório, sala de recursos, sala do grêmio 

estudantil, sala de professores, coordenação e direção.  

Em relação ao pessoal, segundo a Orientadora Educacional, a escola possuia 

aproximadamente 180 funcionários entre professores e servidores divididos em 3 turnos, 

tendo um total de 2.600 alunos. 

Durante o estágio ficou claro que o papel do Orientador Educacional  não vem sendo 

realizado como define as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal 2009/2013 , em que entende-se como Orientação Educacional o trabalho 

integrado ao serviço pedagógico da instituição educacional e a comunidade escolar na 
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identificação, na prevenção e superação de conflitos, visando o desenvolvimento integral 

do aluno. 

 Ao contrário do que proposto na Diretriz, à atuação do Orientador Educacional acaba 

se limitando a resolução de problemas ligados a indisciplina dos alunos , desorganização 

administrativa ou assuntos que não necessariamente precisariam chegar até o Serviço de 

Orientação, como reposição de provas e substituição de professores. 

Nesse sentido, observou-se um Serviço de Orientação Educacional voltado para 

assistência administrativa dos professores e coordenadores, onde o aluno não é o foco do 

atendimento visando sua formação integral, mas sim, como um ponto problemático a ser 

resolvido apenas buscando retirar o problema do professor em sala, enquadrando-o dentro 

das normas e regras da escola, sem compreender a fundo as necessidades e dificuldades 

que os levaram a ter determinados comportamentos. 

NÉRICI (1992) colocou em seus estudos, como um dos objetivos da Orientação 

Educacional, a orientação adequada para que os estudos sejam realizados de forma mais 

proveitosa, orientar para melhor adequação na escola, no lar e na vida social, auxiliar o 

educando em seu autoconhecimento, trabalhar para uma boa formação moral, se empenhar 

para estabelecer um ambiente de alegria e confiança, trabalhando em equipe para que todo 

o espaço escolar possa se desenvolver  em harmonia visando formar um cidadão integrado, 

dinâmico, consciente, eficiente, responsável e renovador no seio da sociedade. 

Nessa perspectiva observou-se que o Serviço de Orientação Educacional ainda não foi 

bem compreendido no espaço escolar em suas três dimensões, sendo elas: pela comunidade 

escolar, pela própria Orientadora Educacional e pelos alunos. 

Segundo PENTADO. ( 1976)  “O Orientador Educacional é membro integrante de 

uma equipe de educação, onde esta entenda e tenha conhecimento de suas funções e 

responsabilidades.” Porém, frente a comunidade escolar, percebeu-se o trabalho de 

Orientação Educacional como um solucionador de problemas de última instância, 

totalmente desvinculado do processo como um todo onde várias vezes a Orientação 

Educacional foi solicitada para substituir professor, fazer relatório de reuniões, organizar 

festas comemorativas e principalmente para disciplinar aluno, onde esta recebia a 

incumbência de ligar para os responsáveis pelos alunos, lançar advertências e suspensões a 

alunos, de forma extremamente avulsa, onde nem contato direto com os professores que 

realizaram a reclamação ocorria, sendo toda a comunicação realizada por meio de bilhetes. 
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Outro ponto observado frente à integração com a equipe pedagógica, foi a não 

participação do Orientador Educacional na elaboração dos projetos e da proposta 

pedagógica da escola, nem participação nas discussões sobre formas de avaliação, evasão, 

repetência e outros problemas ligados ao processo educativo, indo assim de encontro com 

o proposto no Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, 2009 que define como atribuição do Orientador Educacional participar 

do processo de elaboração, execução e acompanhamento da proposta pedagógica, 

discutindo e promovendo reflexões sobre as práticas educacionais no espaço escolar, por 

meio de discussões sobre formas avaliativas, repetências, evasão e outros.   

Na perspectiva da Orientação Educacional, percebeu-se que em vários momentos esta, 

também não compreendia seu real papel dentro da instituição. Segundo a Orientadora, 

devido a quantidade de tarefas à ela designada, estava sentindo-se sobrecarregada não 

conseguindo realizar um bom trabalho. Quando questionada sobre o que seria o bom 

trabalho, a Orientadora mostrou não ter segurança na definição de seu papel, alegando que 

à ela caberia o papel de atender os alunos com baixo rendimento escolar , melhorando 

assim o desempenho desses alunos meramente frente aos conteúdos ministrados em sala de 

aula.  

Segundo PENTADO (1976) , o Serviço de Orientação Educacional não deve ser 

direcionado apenas a ajudar os indivíduos com dificuldades e problemas, mas sim, todos os 

indivíduos, pois opções tomadas repercutem na programação de seu desenvolvimento 

posterior. Ou seja, um aluno considerado sem problemas em determinado momento, sem 

uma orientação devida, pode vir a tomar decisões que acarretem problemas em outro 

momento. 

Para NERICI (1992). O Serviço de Orientação Educacional (S.O.E.) deve agir como 

forma de superação de dificuldades de natureza disciplinar, não devendo agir como órgão 

disciplinador. Sendo assim  compreende-se o espaço de Orientação Educacional como um 

local de investigação e tratamento dos problemas, visando compreender suas origens, não 

agindo apenas de forma pontual e repressora. 

Para LUCK, (1991) , a Orientação Educacional  deve ser compreendida como um 

processo contínuo, sistemático e integrado com o currículo escolar e todos os educadores, 

vendo o aluno como ser global que deve se desenvolver em todos os aspectos sendo eles, 

físico, mental, emocional, social, moral, estético, político, educacional e vocacional, em 

um processo de assistência direta ou indireta a todos os educandos indistintamente e por 
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fim procurar promover experiências e condições que favoreçam o desenvolvimento do 

educando e prevenir situações de dificuldade. Claramente não são percebidos no espaço 

escolar, nem integração nem valorização do Sujeito em sua subjetividade muito menos a 

atuação preventiva, já que grande parte das vezes, os atendimentos eram realizados de 

forma coletiva, onde os educandos não tinham a oportunidade de manifestar seus pontos de 

vista, sendo aplicadas a todos as mesmas medidas sem levar em consideração suas 

especificidades.  

Esta percepção foi tomada, durante as observações dos atendimentos realizados 

pela Orientadora Educacional, onde a forma simplista e burocrática como os alunos eram 

tratados deixavam essa proposta de Orientação Educacional segundo LUCK, (1991) 

totalmente fora da prática; os alunos não eram tratados pelos nomes e sim por números, 

tendo estes apenas que assinar termos de compromisso afirmando que não cometeriam o 

mesmo erro ou que melhorariam seus comportamentos, sendo cada atendimento de 

duração máxima de 05 minutos, onde claramente não é suficiente para compreender o 

aluno em todos os aspectos trabalhados pelo autor. 

Segundo NERICI, I.G 1992 um dos objetivos do Serviço de Orientação Educacional é 

orientar uma escolha profissional adequada às possibilidades e aspirações de cada 

educando. Sendo assim torna-se competência do Orientador Educacional a elaboração de 

programas e projetos voltados para a área de Orientação Vocacional Profissional. 

O projeto desenvolvido pela Orientadora era voltado apenas para informações sobre os 

cursos oferecidos na Universidade de Brasília, sem nenhuma contextualização com o 

mercado de trabalho, desconsiderando a subjetividade dos alunos e reduzindo estes a 

simples receptores de informações advindas de palestras e textos. Nessa perspectiva 

observou-se que os educadores ainda se prendem dentro de uma perspectiva apenas da 

informação sem estimular a reflexão sobre as informações recebidas, como critica 

FERRETI:  

 

“a informação profissional não tem por objetivo primeiro fornecer 

elementos para a realização de escolhas, mas sim o de suscitar a reflexão 

sobre o trabalho em nossa sociedade.” ( FERRETI, 1998) 

  

 Para os alunos o Serviço de Orientação Educacional (S.O.E.) se mostrou como local 

de repressão, onde apenas os alunos que apresentavam problemas de notas e indisciplina  

eram enviados como forma de castigo. Segundo NÉRICI (1992)  
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O Serviço de Orientação Educacional deve estabelecer um clima de 

confiança e de respeito mútuo com os alunos, incentivando a procura 

espontânea pelo atendimento de Orientação Educacional. Sendo assim, 

propõe-se um serviço atrativo, que estabeleça uma relação de confiança 

e credibilidade entre o aluno seu o orientador; sendo este visto como 

fonte segura e acessível, onde o aluno possa procurá-lo  sempre que 

desejar, sem que necessariamente esteja com problemas de indisciplina 

ou de notas. (NÉRICI 1992) 

 

Frente a essas distorções do real Serviço de Orientação Educacional, percebeu-se 

durante as observações, um profissional desmotivado que não compreende ainda sua 

importância no espaço escolar, inibindo assim toda a sua atuação.  

Para LOURDES.M & CARVALHO. (1979) a não compreensão do real papel do 

Orientador Educacional, acarreta um Serviço sem sentido, desvinculado e pontual, 

desconsiderando o sentido amplo do espaço escolar, gerando assim uma desordem, onde não é 

possível estabelecer uma relação conjunta com a equipe pedagógica, já que esta não 

compreende a função deste profissional, e consequentemente, não consegue desenvolver um 

trabalho completo com os alunos, deixando-se levar pelas emergências do cotidiano, perdendo 

assim a motivação e o sentido do seu trabalho. 

A partir dessas observações, surgiu o estranhamento sobre o porquê deste trabalho tão 

importante, necessário e garantido por lei, vir sendo realizado de maneira tão desnorteada. 

Entendendo que vários são os fatores que podem causar esta desordem, busca-se aqui explorar 

a hipótese de uma formação que não vêm correspondendo a atuação, havendo um 

desconhecimento da função do Orientador Educacional por parte da comunidade escolar, do 

próprio Orientador Educacional e dos alunos, em que estes não tem sido foco do trabalho do 

Orientador Educacional. 

 A partir de uma realidade dinâmica, carregada de novas demandas e necessidades 

surgiu o interesse de compreender como vem sendo realizado o preparo destes profissionais, 

analisando a partir destes suas maiores dificuldades e anseios frente a essa nova realidade.  
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CAPÍTULO IV 
___________________________________________________________________ 

 

METODOLOGIA 

 

 O objetivo deste capítulo é delinear a metodologia adotada para definir os objetivo e 

confirmar ou não as hipóteses levantadas no decorrer da pesquisa, explicitando o problema de 

pesquisa, procedimentos , aplicação de questionário e em fim, a definição do universo da 

pesquisa.  

 Esta pesquisa parte do pressuposto de que, a formação da Orientação Educacional não 

condiz com a sua prática, a partir da observação feita durante o período de projeto 4.  

 

 OBJETIVO GERAL. 

 Analisar se a formação do Orientador Educacional lhe oferece subsídios para a prática 

da Profissão. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Analisar a realidade do Serviço de Orientação Educacional frente ao cotidiano 

de uma escola do Gama 

2. Analisar as Orientações legais para o exercício da profissão de Orientação 

Educacional  

3. Identificar fatores de formação que influenciam na atuação do Orientador 

Educacional. 

 AS HIPÓTESES DA PESQUISA 

 A formação dos profissionais em Orientação Educacional não contemplam as 

necessidades de sua atuação.  

 A atuação desfavorável dos Orientadores Educacionais perpassa pelo 

desconhecimento de suas funções. 
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 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 A metodologia utilizada na pesquisa foi a hipotético-dedutivo, que se caracteriza pela 

busca de evidências empíricas que confirme ou falseei as hipóteses que norteiam a pesquisa, 

visando acrescentar informações e conhecimentos sobre este determinado assunto.   

Para a pesquisa de campo foi utilizado um questionário semiestruturado, contendo 

questões tanto quantitativas quanto qualitativas, compreendendo que estes se complementam. 

Segundo MARCONI; LAKATOS (2010), este instrumento de pesquisa é muito favorável por 

vários fatores, dentre eles, a economia de tempo, o anonimato do participante e 

principalmente a facilidade de aplicação para um maior número de pessoas, obtendo dados 

com mais precisão e rapidez. 

O questionário foi aplicado durante o encontro semanal dos Orientadores 

Educacionais, na regional de ensino para um grupo de 10 Orientadores Educacionais. 

O motivo da escolha desse grupo foi o intuito de aplicar o questionário para um grupo 

fechado em uma só vez, com Orientadores Educacionais que atuassem na mesma região, e de 

escolas públicas, sendo aqui escolhida a Região Administrativa do Gama. 

O questionário (anexo) é composto por dados de identificação, mantendo o anonimato, 

dados de formação e 10 itens sobre os dados de formação e percepções sobre o trabalho de 

Orientação Educacional, sendo estes itens abertos e fechados, visando coletar o maior número 

de informações possíveis sobre o assunto estudado. 

O primeiro bloco do questionário visa coletar informações sobre o perfil do grupo 

investigado, identificando o sexo, idade, naturalidade e nacionalidade. O segundo bloco busca 

informações sobre o processo de formação do grupo estudado, sendo eles: instituição de 

formação, tempo de formação, tipo de currículo em que se formou, e se possui algum tipo de 

pós-graduação. O terceiro e ultimo bloco, destina-se a coleta de dados sobre a atuação e 

percepção sobre o trabalho de Orientação Educacional frente ao grupo estudado, levantando 

assim informações sobre: Instituição em que trabalha, tempo de atuação na área de Orientação 

Educacional, se este já atuou em outra área, o que este profissional entende como sendo 

Serviço de Orientação Educacional, como este classifica sua formação acadêmica, sua 

atuação, o que faltou em sua formação, o que considera importante para melhorar sua atuação, 

se este considera o Serviço de Orientação Educacional necessário, e por fim, se este 

escolheria a profissão de Orientador Educacional caso pudesse voltar no tempo.  
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Todo o questionário foi elaborado  visando coletar o máximo de informações sobre o 

tema, de forma a colaborar para a comprovação ou negação das hipóteses levantadas neste 

trabalho. 
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CAPÍTULO V 
___________________________________________________________________ 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

1. Perfil dos Orientadores Educacionais. 

 

O presente trabalho contou com a amostragem de 10 Orientadores Educacionais, dentre 

os quais 06 eram do sexo feminino, representando 60% da população pesquisada e 04 do 

sexo masculino, representando 40%. 

Tabela 1- Sexo 

Sexo  Porcentagem  

Homens  40% 

Mulheres  60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

A média de idade dos sujeitos pesquisados girou em torno de 35 anos de idade. 

Em relação a nacionalidade os 10 respondentes eram brasileiros, representando 100% dos 

pesquisados.  Referente a naturalidade 07 dos pesquisados são naturais da Unidade 

Federativa do Distrito Federal Representando 70% . 02 dos entrevistados são de 
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naturalidade da Unidade Federativa do Goiás, representando 20% e apenas 01 tem 

naturalidade da Unidade Federativa de Minas Gerais, representando 10%.   

Tabela 2- Naturalidade 

Unidade Federativa Porcentagem  

Distrito Federal 70% 

Goiás  20% 

Minas Gerais  10% 

    

2. Dados de Formação 

Em relação as instituições de formação, 06 dos entrevistados tiveram sua formação 

superior realizada em Universidade Pública, representando 60% da população 

pesquisada. Dos participantes 04 tiveram formação em Universidade privada, 

representando 40%. 

 

Tabela 3- instituição de formação 

Tipo de instituição  Porcentagem  

Pública  60% 

Privada  40% 
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Prosseguindo, questionou-se aos Orientadores Educacionais desta pesquisa sobre o 

ano em que se formaram no curso de Pedagogia. Verificou-se que 03 dos entrevistados 

se formaram entre 2000-2003 representando 30% , 04 se formaram entre 1996-1999 

com 40% da representação e 03 com formação entre 2004-2007, representando 30% 

da população pesquisada. 

 

Tabela 04- período de formação 

Período de formação Porcentagem  

1996-1999  40% 

2000-2003 30% 

2004-2007 30% 
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 Frente as informações coletadas sobre a forma do currículo o qual os Orientadores 

Educacionais entrevistados se formaram, 06  responderam  não ter se formado no currículo de 

habilitações, representando 60% da população pesquisada. Já 04 dos Orientadores afirmaram 

ter se formado no currículo de habilitações (40%).  

Tabela 5- Currículo de Formação 

Tipo de currículo  Porcentagem  

Generalista  60% 

Habilitações  40% 
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Para os entrevistados que optaram pela formação com o currículo de habilitações, estes 

discriminaram as duas habilitações às quais escolheram para se especializarem. Dentre as 4 

possibilidades de acordo com Parecer 252 de 1969 do Conselho Federal de Educação.– 

Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão e Inspeção Escolar e Sistemas 

Escolares- 03 entrevistados escolheram Orientação Educacional, 03 Administração escolar,  

apenas 2 Supervisão Eescolar, e nenhum respondeu ter feito habilitação em Inspeção de 

Escolas e Sistemas Escolares. 

 

Tabela 6- Habilitações  

Habilitação Quantidade  

Orientação Educacional  03 

Supervisão 03 

Administração escolar 02 

Inspeção de Escolas e Sistemas 

Escolares  

0 

 

Referente as informações sobre cursos de pós-graduação, apenas 02 dos participantes 

afirmaram ter feito algum tipo de curso de pós-graduação, representado a minoria de 20%. 

Contra 80% dos Orientadores Educacionais que afirmaram não ter cursado nenhum tipo de 

curso de pós-graduação. 

 

Tabela 7- Curso de pós-graduação 

 

 

 

  

Pós – graduação Porcentagem  

Sim 20% 

Não 80% 
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3. Dados de atuação  

Todos os entrevistados atuam em escolas públicas da região administrativa do Gama 

na área de Orientação Educacional. Quando questionados sobre o tempo em que 

estão atuando no Serviço de Orientação Educacional a média foi de 

aproximadamente 6 anos. 

 

Quando questionados se já haviam trabalhado em outra área dentro do espaço 

escolar, além do Serviço de Orientação Educacional, 09 dos entrevistados afirmaram 

que sim (90%) , e apenas 01 alegou nunca ter trabalhado em outra área além da 

Orientação Educacional (10%) 

Tabela 8- Outras atuações no espaço escolar  

 

 

 

    

    

    

Atuação em outras áreas 

no espaço escolar 

Porcentagem  

Sim 90% 

Não 10% 
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Compreendendo que 09 dos entrevistados afirmaram ter atuado em outras áreas, estes 

explicitaram as outras áreas de atuação, sendo elas: 08 atuaram como Professor  e 

apenas 01 como  Coordenador Pedagógico. 

4. Dados sobre o que os entrevistados entendem como Serviço de Orientação 

Educacional 

 

Neste bloco de perguntas, foi pedido para que os entrevistados escrevessem 5 palavras 

que para eles definiam o Serviço de Orientação Educacional. Em seguida retirar destas 

05 palavras, 03 que eles considerassem mais importantes, e por último escolher apenas 

uma entre as 3 palavras, para considera-la a mais importante ao Serviço de Orientação 

Educacional e defini-la em poucas palavras. Entre as cinco palavras escolhidas, 

encontramos as seguintes palavras seguidas pela sua frequência: Aconselhamento(09) 

Orientação ( 08) Planejamento ( 06) Acompanhamento ( 05) Orientação Profissional ( 

05) Auxiliar ( 05) Direcionamento ( 02) Disciplina ( 02) Supervisão ( 02) Organização 

( 02) Organizar Palestras ( 02) Desenvolvimento Pessoal ( 01)  Coordenação ( 01). 
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Tabela 9- Aparição das 5 palavras que definem o Serviço de Orientação Educacional 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Palavras Quantidade  Porcentagem 

Aconselhamento 9 18% 

Orientação 8 16% 

Planejamento 6 12% 

Acompanhamento 5 10% 

Orientação Profissional 5 10% 

Auxiliar 5 10% 

Direcionamento 2 4% 

Disciplina 2 4% 

Supervisão 2 4% 

Organizar palestras 2 4% 

Desen. Pessoal 1 2% 

Coordenação 1 2% 
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Após citarem estas doze palavras como sendo conceituais para o Serviço de Orientação 

Educacional , os entrevistados retiraram 3 palavras que segundo eles eram consideradas mais 

importantes ao Serviço de Orientação Educacional. As palavras citadas foram estas, seguidas 

pela sua frequência: Aconselhamento (08) Orientação ( 07) Acompanhamento ( 04) 

Direcionamento ( 03) Planejamento ( 03) Orientação Profissional ( 02) Supervisão ( 02) 

Auxiliar( 02) Organização de Palestras( 01) 

Tabela 10- Aparição das 3 palavras que definem o Serviço de Orientação Educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palavras Quantidade  Porcentagem 

Aconselhamento 8 26,6% 

Orientação 7 23,3% 

Acompanhamento 4 13,3% 

Direcionamento 3 10% 

Planejamento  3 10% 

Orientação Profissional 2 6,6% 

Supervisão 2 6,6% 

Auxiliar 2 6,6% 

Organizar palestras 1 3,3% 
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Após os entrevistados selecionarem as 3 palavras que consideravam mais conceituais ao 

Serviço de Orientador Educacional, estes tiveram que escolher apenas 1 e defini-la em poucas 

palavras. As palavras escolhidas para definição do Serviço de Orientação Educacional foram 

estas, seguidas de sua frequência: Orientação (06), acompanhamento ( 02) Direcionamento ( 

01) Orientação profissional (01). 

Tabela 11- Aparição da palavra que segundo entrevistados definem Serviço de Orientação 

Educacional 

 

 

 

Palavras Quantidade  Porcentagem 

Orientação 6 60% 

Acompanhamento 2 20% 

Orientação Profissional  1 10% 

Direcionamento 1 10% 
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Os entrevistados que definiram Orientação como sendo essencial ao Serviço de Orientação 

Educacional, conceituaram esta como sendo: “orientar o caminho que deve ser seguido”, “ 

indicar e mostrar os melhores caminhos a serem seguidos na vida”, “ aconselhamento para 

uma vida melhor”, “ mostrar os vários caminhos possíveis de escolha”,e “ indicar os 

caminhos certos a serem seguidos. 

Os entrevistados que conceituaram acompanhamento, definiram este como sendo: “ dialogar 

com os estudantes para assim ajuda-los no que for preciso”, “ entender o aluno em todos os 

sentidos para assim entender o que está acontecendo” 

 Ao conceituarem direcionamento, os entrevistados definiram este como sendo um trabalho 

complementar ao conjunto desenvolvido pela escola, em que o Orientador Educacional é 

capaz de encaminhar os alunos da melhor forma possível para uma direção correta. 

O conceito de Orientação Profissional segundo o entrevistado foi: “ Indicar as possibilidades 

de serviço, e mercado de trabalho para o futuro dos alunos”  

Dando sequência as questões, foi pedido para que os Orientadores Educacionais marcassem 

os itens que eles considerassem atividade de competência do Serviço de Orientação 

Educacional, os itens marcados seguidos de sua frequência foram: Orientação Profissional 

(10) , Prevenção ao uso indevido de drogas (09), Planejamento (09), Orientação Sexual (07) , 
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Disciplinar (07) Formação Integral do Aluno (06) Elaboração de Festas Comemorativas ( 05), 

Substituição de Professores (05), Secretariar Conselhos de Classe (05). 

Tabela 12- atividades classificadas pelos entrevistados como Serviço do Orientador 

Educacional 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ao fim deste bloco de questões que visam analisar o que estes profissionais entendem 

como Serviço de Orientação Educacional, percebe-se que estes, mesmo com tempo 

considerável de atuação na área de Orientação Profissional, ainda não compreenderam 

sua real função dentro do espaço escolar, como define as Diretrizes Pedagógicas da 

Palavras Quantidade  Porcentagem 

Orientação Profissional 10 100% 

Prev. Ao uso indevido de drogas. 9 90% 

Planejamento  9 90% 

Orientação Sexual 7 70% 

Disciplinar 7 70% 

Formação Integral do aluno 6 60% 

Elaboração de Festas comemorativas 5 50% 

Substituição de professores 5 50% 

Secretariar conselho de classe 5 50% 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo de competência do 

Orientador Educacional, se integrar ao trabalho pedagógico visando a prevenção, 

superação de conflitos e principalmente, formação integral do aluno, dando a este 

liberdade de expressão, direito a opinião, à democracia e participação.  

Dentro das repostas obtidas neste bloco, percebe-se que o Serviço de Orientação 

Educacional muitas vezes se limita a resolver problemas já instalados, deixando de 

lado sua função preventiva.  

Não se pode deixar passar, que metade da população entrevistada, considera papel do 

Orientador Educacional a elaboração de festas comemorativas, substituição de 

professores e secretariado de conselho de classe como sendo competência do Serviço 

de Orientação Educacional, indo de encontro com o Regimento Escolar das 

Instituições Educacionais da Rede Pública de ensino do Distrito Federal, que em 

nenhum momento em seu Art.27 cita estas atividades como sendo atribuições do 

Orientador Educacional.  

5. Dados de como os Orientadores Educacionais percebem sua atuação e formação. 

 

Buscando compreender como a comunidade pesquisada, avalia seu processo de 

formação, pedimos que estes classificassem sua formação entre as opções excelente, 

satisfatória, moderada, ou não satisfatória. As repostas obtidas com classificação 

excelente correspondem a 20% do total; a maior parte dos pesquisados classificaram 

seu processo de formação como sendo satisfatório, representando 80% , nenhum dos 

entrevistados classificou sua formação como moderada ou não satisfatória. 

Tabela 13- Avaliação do processo de formação 

Classificação Porcentagem  

Excelente 20% 

Satisfatório  80% 

Moderado  - 

Não satisfatório - 
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No que diz respeito a sua atuação como Orientador Educacional, os entrevistados em sua 

totalidade afirmaram ter um desempenho satisfatório frente ao seu trabalho, 

representando 100% da população pesquisada, nenhum dos entrevistados classificou sua 

atuação como excelente, moderada ou não satisfatória.  

Prosseguindo, quando questionados se estes profissionais achavam que havia faltado algo 

em sua formação, 04 dos entrevistados afirmarão ter faltado algo durante seu processo de 

formação, representando 40%; Já 06 dos entrevistados afirmaram ter tido uma formação 

completa, representando 60% da população pesquisada. 
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Dentre os 40% dos entrevistados que afirmaram ter faltado algo durante seu processo de 

formação, apontaram como falha a não divulgação e esclarecimento sobre as diversas 

áreas de atuação do Pedagogo para além de sala de aula. “mais informação sobre as 

outras áreas de atuação do Pedagogo, além de ser professor”, “ Estágios e mais 

matérias na área de Gestão e Orientação educacional”.  Outro ponto citado pelos 

entrevistados, foi a falta de incentivo e oportunidades para uma formação continuada. 

Outro fator de falha citado foi a falta de relação entre a teoria e a prática. “ gostaria que 

tivesse tido mais prática durante meu curso”, “ mais prática na área de Orientação 

Educacional, pois vi só em poucas disciplinas e na prática nem uma fez”. Por fim, os 

pesquisados que afirmaram ter faltado algo em sua formação, afirmaram ter poucas 

disciplinas na área de Orientação Educacional. “ Tive pouco conteúdo que me desse 

suporte na área de Orientação Educacional”, “ mais base da psicologia para dar mais 

suporte ao trabalho que hoje exerço”  .  

Em seguida, ao questionar-se sobre o que os entrevistados consideravam necessário para 

melhorar sua atuação, estes obtiveram diversas respostas aqui categorizadas e seguidas de 

sua frequência: mais valorização do profissional (06), integração entre a comunidade 

escolar (05), disponibilidade de tempo (05).Formação continuada (03) e  conscientização 

sobre a importância do Serviço de Orientação Educacional  (02). 
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Tabela 14- categorias julgadas necessárias para a melhoria do Serviço de Orientação 

Educacional  

Classificação Porcentagem  

Valorização do Profissional 60% 

Integração entre a comunidade escolar  50% 

Disponibilidade de tempo 50% 

Formação continuada 30% 

Conscientização sobre a importância do Serviço de 

Orientação Educacional 

20% 

  

 

 

Dando sequencia, pediu-se que os entrevistados julgassem o Serviço de Orientação 

Educacional como necessário ou não dentro do espaço escolar, em totalidade, os Orientadores 

Educacionais reponderam positivamente, representando 100% da população pesquisada. 

Segundo a grande maioria dos participantes, o Serviço de Orientação Educacional é tão 

importante quanto os outros serviços prestados aos alunos dentro do espaço escolar. Dentre as 
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outras respostas, obtivemos algumas afirmações como: “os alunos precisam de alguém que os 

oriente sobre o futuro”, “ O serviço de Orientação Educacional só é necessário caso ele 

realmente aconteça” , “ este serviço é importante pois serve de complemento às outras 

atividades exercidas na escola” “ é importante, pois muitos alunos com problemas precisam 

de um acompanhamento específico” 

Por fim, levantamos a hipótese de que estes profissionais pudessem voltar ao tempo, e 

questionamos se estes escolheriam novamente a profissão de Orientador Educacional. As 

respostas obtidas positivamente representaram apenas 30% do total, contra 70% de respostas 

negativas. 

Tabela 15- Entrevistados que escolheriam novamente a profissão de Orientador Educacional 

Resposta Porcentagem  

Sim 30% 

Não 70% 

  

  

Os 30% dos entrevistados que responderam positivamente quanto a escolha da profissão, 

estes alegaram que escolheriam novamente serem Orientadores Educacionais devido ao 

grande mercado de trabalho, “  escolheria novamente devido a facilidade de conseguir 
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emprego”, pela possibilidade de estar dentro do espaço escolar sem estar diretamente dentre 

de sala de aula, “ gosto de estar na escola, mas não em sala de aula”, e por fim, por 

considerar este um trabalho prazeroso, o qual se identificou, sendo bom poder influenciar 

positivamente na vida dos alunos, “ me identifiquei com a profissão, pois é prazeroso poder 

influenciar os alunos positivamente para uma vida melhor”. 

Neste bloco de questões, percebe-se que mesmo com 100% dos entrevistados classificando 

positivamente sua formação, estes indicam lacunas deixadas no processo formativo que geram 

uma insegurança frente ao trabalho realizado, possivelmente acarretando em uma atuação até 

satisfatória na perspectiva dos entrevistados, mas defeituosa de acordo com o proposto para o 

Serviço de Orientação Educacional frente as leis que atualmente à vigoram sobre este Serviço. 

Indica-se nas questões, um descontentamento frente a comunidade escolar que não reconhece 

e não se integra com o Serviço de Orientação Educacional, entretanto, é necessário que o 

próprio Orientador Educacional primeiramente compreenda seu trabalho no espaço escolar,  e 

o exerça com competência para assim torna-lo visto e necessário ao ambiente escolar. 

Segundo as Orientações Pedagógicas para o Serviço de Orientação Educacional (2010), a 

apresentação do serviço de Orientação Educacional e suas atribuições para o corpo escolar da 

instituição na qual atua, deve ser o primeiro procedimento realizado pelo profissional de 

Orientação Educacional para implantação deste Serviço, seguido pelo esclarecimento quanto 

às prioridades do Serviço de Orientação Educacional. 

Quando apenas 30% dos entrevistados afirmam que escolheriam novamente a profissão de 

Orientador Educacional, é possível perceber que este não tem sido um trabalho prazeroso, 

possivelmente pelo não reconhecimento de sua importância e necessidade dentro do espaço 

escolar. 

É possível perceber no cotidiano dos profissionais da Educação, que sempre se utilizou a 

prática dos educadores como algo que apesar da desvalorização e da grande quantidade de 

trabalho era extremamente prazeroso, em que os profissionais afirmavam que se pudessem 

voltar no tempo tomariam as mesmas decisões no que diz respeito a carreira profissional. 

Entretanto, o que percebe-se nesta realidade pesquisada da prática dos Orientadores 

Educacionais, é uma permanência não satisfatória, trazendo assim certa estranheza. Será que a 

postura dos Educadores mudou? Será que o trabalho na escola também mudou? Será que a 
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formação dos educadores não corresponde mais ao trabalho que hoje é necessário ao espaço 

escolar? 
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CONSIIDERAÇÕES FINAIS 

 De tudo que foi visto, pode-se concluir que, o Serviço de Orientação Educacional não 

tem sido realizado como determinam as leis que atualmente vigoram sobre este Serviço, 

compreendendo que vários fatores corroboram para que isto aconteça, destaca-se aqui o 

desconhecimento das reais atribuições destinadas à Orientação Educacional. 

 Pode-se afirmar que a formação dos profissionais que atuam na área de Orientação 

Educacional não contemplaram as necessidades advindas durante a atuação, principalmente 

delineando com mais clareza o que vem a ser o Serviço de Orientação Educacional. 

 Percebeu-se também que a falta de integração entre a comunidade escolar e os 

Orientadores Educacionais, vem trazendo descontentamento à estes profissionais, e 

atribuições que não são de competência do Serviço de Orientação Educacional, fazendo com 

que estes fiquem sobrecarregados com atividades extras, e deixem de lado seus reais 

objetivos, determinados por lei. 

 Descobriu-se também, que a formação destes profissionais foram direcionadas apenas 

para a área de docência, esquecendo-se de ampliar os conhecimentos em outras possibilidades 

de atuação do Pedagogo, mantendo ainda a base docente como determina a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394/96. 

 Frente às informações coletadas, vemos que muitos pontos precisam ser aperfeiçoados 

no processo formativo dos Orientadores Educacionais, para esclarecimento e conhecimento de 

suas reais funções no espaço escolar, entendendo que apenas o período de graduação talvez 

seja insuficiente para agregar tantos conhecimentos, entende-se aqui, a necessidade de uma 

formação continuada na área de Orientação Educacional, para melhor capacitação destes 

profissionais. 

 Sabendo das limitações que esta pesquisa possui, o grande objetivo foi trazer 

reflexões, discussões e questionamentos se a formação do Orientador Educacional lhe oferece 

subsídios para a prática da profissão, para que assim venham outras contribuições que 

enriqueçam a compreensão e entendimento do problema. 

 Sugere-se então, uma reflexão sobre o preparo dos profissionais de Orientação 

Educacional feito em nível de graduação, propondo, por exemplo, um Trabalho de Conclusão 
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de Curso que analise a atuação dos profissionais de Orientação Educacionais que tem 

formação em nível de pós-graduação. 

 As informações levantadas neste Trabalho de Conclusão de Curso, irão promover 

reflexões que posteriormente poderão gerar melhorias no curso de Pedagogia no que diz 

respeito a formação dos Orientadores Educacionais. 
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PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O curso de pedagogia serviu para grande crescimento e forte base no preparo docente, 

deu clareza para reafirmar a opção pelo magistério e para trabalhar com jovens adolescentes. 

Cursar química sempre foi um desejo, desde quando durante o ensino médio um 

professor me influenciou significantemente nessa perspectiva. 

Como educadora e reconhecendo a importância da Educação Continuada, espero em 

um futuro breve, dar continuidade a minha formação em nível de pós-graduação na área de 

Química.  
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ANEXO 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

________________________________________________________________________ 

 

Objetivo: Identificar como a formação dos Orientadores Educacionais influencia na atuação deste profissionais no 

seu cotidiano escolar. Sua participação é de grande importância para o desenvolvimento desta pesquisa. Não é 

necessário que se identifique, este questionário se destinará apenas para fins acadêmicos. 

Desde já agradecemos pela compreensão e colaboração 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Sexo:  F(  ) M (  )  

Idade ____________    Naturalidade:Cidade ______________/UF_____País_________ 

 

2. DADOS DE FORMAÇÃO 

Instituição de Formação: _____________________________________________ 

Ano em que se formou:____________  

Se formou no currículo de habilitações? SIM (  ) NÃO (  )  

Se a resposta for sim, em quais Habilitações?________________________________ 

Possui algum curso de pós-graduação? SIM(  ) NÃO (  )  

Se a resposta for sim, qual?__________________________________________ 

 

3. DADOS DE ATUAÇÃO 

Instituição em que trabalha: ___________________________ 

Quanto tempo atua em Orientação Educacional?_____________________ 

Já trabalhou em outra área no espaço escolar? SIM (  ) NÃO (  ) 

Se a resposta for sim, qual?_______________________________________ 

 

1)Em cinco palavras defina o que você entende como Serviço de Orientação Educacional?  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

2) Entre as cinco palavras acima, escolha três que você considere mais importante 

1) 

2) 

3) 

 

3) Entre as três palavras acima escolha a que você considera essencial ao Serviço de Orientação Educacional e a 

defina brevemente. 
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____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Marque um X nos itens que você considera estar ligado diretamente ao serviço de Orientação Educacional. 

 

Disciplinar (  )                                            Prevenção ao uso indevido de drogas  (  )   

Planejamento (  )                                        Orientação sexual (  )  

Formação integral do aluno (  )                  Secretariar conselho de classe (  ) 

Elaboração de festas comemorativas (  )    Outros: __________________________ 

Orientação Vocacional Profissional(  )        ________________________________    

Substituição de Professores (  ) 

 

6) Você classifica sua formação acadêmica como: 

(  ) EXCELENTE   (  )SATISFATÓRIO   (  ) MODERADO   (  ) NÃO SATISFATÓRIO 

 

5) Classifique sua atuação como Orientador Educacional como:  

(  ) EXCELENTE   (  )SATISFATÓRIO   (  ) MODERADO   (  ) NÃO SATISFATÓRIO 

 

7) Em sua opinião, faltou algo em sua formação ? SIM (  ) NÃO (  ) 

SE A RESPOSTA FOR SIM, O QUE FALTOU? 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8) O que você considera necessário para melhorar sua atuação como Orientador Educacional? 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9) Você considera o trabalho de Orientação Educacional necessário à escola? SIM (  ) NÃO (  ).  

 Em caso positivo, Justifique. 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10) Se você pudesse voltar no tempo, você seria Orientador(a) Educacional novamente? SIM (  ) NÃO (  ). 

Em caso positivo,  por que?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


