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ORIENTADOR EDUCACIONAL: A TEORIA E A PRÁTICA SÃO POSSÍVEIS? 

 

RESUMO: Esta pesquisa teve como base a prática dos orientadores educacionais de algumas escolas 

públicas da cidade de Gurupi/TO e tem seus objetivos centrados na observação de suas atividades. 

Foi feita a análise de seus serviços de Educação e Orientação Educacional, que norteiam suas práticas, 

podendo ou não ser revelada por meio de uma perspectiva complexa da sua atuação. A teoria foi 

fundamentada na complexidade, apresentando conceitos indispensáveis na abordagem da atuação do 

orientador na escola. A metodologia fundou-se na conjectura da investigação qualitativa, cujos 

fundamentos estão na teoria qualitativa, elevando a proposta de conhecimento como natureza 

construtiva, dando veracidade à pesquisa. Teve como coadjuvante três orientadoras de três escolas 

distintas. Nossos objetivos metodológicos são: Conversa informal, questionários, entrevista com os 

docentes, professores e orientadores, na finalidade de que as informações encontradas nos dessem 

uma base sobre o enlace entre a teoria e a prática do orientador, bem como o papel da escola nesse 

processo, propiciando meios para melhoria na aprendizagem do aluno. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Orientação educacional. Orientadores. Complexidade da orientação. 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

O orientador educacional (OE) exerce vários papéis na escola, tendo como 

norte a busca por melhoria no relacionamento entre o educando e os profissionais da 

escola. Este trabalho é de suma importância para o processo educacional no âmbito 

de seus aspectos, sejam eles práticos, emocionais ou sociais. 

 

“A Orientação Educacional (OE) é um processo organizado e 

permanente que existe na escola. Ela busca a formação integral dos 

educandos (este processo é apreciado em todos seus aspectos, tido 

como capaz de aperfeiçoamento e realização), através de 

conhecimentos científicos e métodos técnicos. A Orientação 

Educacional é um sistema em que se dá através da relação de ajuda 

entre Orientador, aluno e demais segmentos da escola; resultado de 

uma relação entre pessoas, realizada de maneira organizada que 

acaba por despertar no educando oportunidades para amadurecer, 

fazer escolhas, se auto conhecer e assumir responsabilidades” 

(MARTINS, 1984, p. 97) 

 

Sabe-se que, cada vez mais, cresce a demanda que envolve a orientação 

educacional, e que esse trabalho é indispensável para melhoria do ambiente escolar, 

pois o ofício do orientador é organizar e ser o mantenedor de bons relacionamentos. 

Como vemos acima, segundo Martins (1984), o orientador é apreciado em todos os 

seus aspectos, e é capaz de aperfeiçoar suas realizações. 

Com crescimento de problemas enfrentados pela escola com a indisciplina, 

devido aos conflitos no ambiente familiar, também há dificuldade de mediar aluno, 

professor, família e escola. Na aprendizagem há uma grande necessidade do 

orientador no ambiente escolar. Isso tem-se dado em virtude do novo papel da escola 

na sociedade. 

Agora, como esse trabalho tem sido exercido? Ele é realmente eficaz em 

seu âmbito?  



 

Em que o orientador se tem norteado para vencer esses desafios? Qual é 

o lugar dos profissionais da escola e da família nesse processo? Qual é a visão dos 

educandos sobre a orientação e sua complexidade?  

A escola tem enfrentado desafios peculiares e muitas vezes fora de sua 

alçada. Com isso há uma necessidade de repensar a abordagem na aprendizagem, 

procurando formas de desempenhar sua missão, que agora não é somente ensinar, 

mas também educar, para formar cidadãos éticos, solidários e responsáveis, em 

virtude de suas escolhas, sem roubar sua autonomia. Nessa busca o OE, precisa estar 

comprometido juntamente com os demais colaboradores na formação do educando, 

procurando estabelecer regras de cidadania.  

Como orientar o cidadão de hoje? Segundo Grinspun (2003), “a análise 

dessa relação engloba diferentes aspectos e significados da prática da orientação e 

de suas dimensões no cenário educacional, configurados pelos princípios e propósitos 

daquelas concepções”. Essa necessidade não trata apenas de ajudar o alunos que 

apresentem problemas, mas também a busca por solucionar a problemática da 

sociedade que envolve esse aluno, uma busca por creditar o meio familiar e o contexto 

social do educando.  

Hoje a melhoria da educação se dá por um ensino de qualidade, 

transformando o aluno de mero acumulador ou receptor de informação, para um 

praticante da educação. Dito isso, fica o questionamento: orientador educacional: a 

teoria e a prática são possíveis? 

 

2. O PAPEL DO ORIENTADOR EDUCACIONAL NA ESCOLA 

 

 

Para explicar a função do orientador pedagógico na escola, é necessário 

citar as diretrizes expostas no regimento escolar estadual, neste caso, o do estado do 

Tocantins, onde a escolas em pesquisa estão situadas.  

 

 

 



 

Art. 16 A orientação educacional tem por objetivo fortalecer e promover 

espaços para o diálogo entre gestão, docentes, discentes, família e 

comunidade, visando humanizar o processo de ensino e 

aprendizagem, proporcionando condições apropriadas ao aluno para 

desenvolver-se integralmente.  

Art. 17 Cumpre ao orientador educacional:  

I – participar e colaborar com o processo de elaboração do Projeto 

Político Pedagógico;  

II – participar, com a equipe pedagógica, do processo de planejamento, 

avaliação e recuperação da aprendizagem do aluno;  

III – conhecer e apropriar-se dos resultados dos alunos nas avaliações 

internas, por meio do SGE, das avaliações externas e do Sistema de 

Avaliação Permanente da Aprendizagem do Estado do Tocantins - 

Saeto;  

IV – assessorar o coordenador pedagógico no desenvolvimento das 

ações educacionais; 

 V – realizar atendimento aos alunos que apresentem problemas de 

aprendizagem, buscando soluções, juntamente com professores, 

coordenador pedagógico e família; 

 VI – trabalhar em parceria com os professores, para compreender o 

comportamento dos alunos;  

VII – acompanhar, sistematicamente, o processo de aprendizagem, 

sugerindo práticas inovadoras que contribuam para a melhoria da 

qualidade do ensino; 

 VIII – participar dos conselhos de classe, sendo um dos articuladores 

que venham conduzir o momento para reflexão e discussão das 

dificuldades de aprendizagem;  

IX – motivar os alunos quanto à importância da participação nas 

avaliações internas e externas;  

X – realizar, juntamente com a coordenação pedagógica, reuniões 

periódicas com pais e comunidade, apresentando o rendimento 

escolar;  

XI – acionar a família, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público se for 

detectada a infrequência do aluno;  

XII – orientar e acompanhar, sistematicamente, as atividades 

promovidas pela UE, articulando estratégias eficazes, com o intuito de 

erradicar a evasão escolar;  

XIII – planejar e coordenar a implementação das ações e metas 

contempladas no Projeto Político Pedagógico da UE;  



 

XIV – conhecer os diferentes estilos de vida dos educandos, sua 

cultura, hábitos e costumes e a influência destes nos fatores da 

aprendizagem; 

 XV – participar da elaboração e divulgação das normas internas da 

Unidade Escolar;  

XVI – orientar e coordenar o processo de escolha dos representantes 

de classe e dos professores orientadores de turma.  

 

Percebe-se que o regimento escolar estadual visa um trabalho conjunto 

entre o OE e todo o corpo docente da unidade escolar, porém, onde o OE encontra 

apoio para cumprir essas diretrizes?  

 

Cumpre que o orientador deve trabalhar individualmente com os alunos 

problemáticos, trazendo estratégias para melhor atendê-los, de forma que haja uma 

melhora em seus comportamentos. 

 

Mediante brigas, discussões e desacato ao educador, o OE deve ser 

acionado e trabalhar juntamente com o professor, buscando resolver o problema sem 

desestimular o aluno a participar das aulas.  

 

O trabalho desse profissional, é fundamental para manter a harmonia 

escolar, em contrapartida, ele deve saber que é impossível consegui-lo sozinho. É 

necessário que haja um trabalho conjunto com todo o corpo docente da unidade 

escolar em que ele está inserido.  

 

Esse apoio vem de todos que transitam pela escola. Desde o diretor aos 

ASG’s, todos no âmbito de suas funções, precisam ter clara sua importância para um 

trabalho eficaz, sabendo que o protagonista da escola é o educando, entretanto, todos 

devem trabalhar para que este esteja assegurado no cumprir de seu dever ali 

exercido, que é o de aprendiz. 

 

O regimento escolar estadual, esclarece que tudo tem que ser pensado no 

coletivo, porém, fica impossibilitada essa prática, uma vez que é quase impossível 

reunir todos os profissionais da escola, visto que cada um tem seu período de trabalho. 

Há uma tentativa por parte dos dirigentes de envolver todos nesses projetos coletivos, 



 

no entanto, quando essas reuniões acontecem, poucos profissionais podem 

comparecer, pois a grande maioria cumpre horário em outros estabelecimentos, 

devido ao grande déficit salarial.  

 

Essa integração acontece entre os que trabalham no mesmo período, principalmente 

entre os da primeira fase. Há uma colaboração maior por parte desses professores 

que, talvez por terem mais tempo com os educandos, acabem por envolver-se mais 

nas problemáticas dos alunos.   

 

 

2.1 Orientador x comunidade escolar 

 

 

Art. 16 A orientação educacional tem por objetivo fortalecer e promover 

espaços para o diálogo entre gestão, docentes, discentes, família e 

comunidade, visando humanizar o processo de ensino e 

aprendizagem, proporcionando condições apropriadas ao aluno para 

desenvolver-se integralmente.  

 

O trabalho do orientador depende muito da junção de apoio, gestão, 

docente, discente, família e comunidade, porém, como consegui-la? Cada dia mais, a 

família entrega a educação dos filhos para escola que, por sua vez, se recusa a 

exercer tal papel, e o orientador se movimenta na busca de trazer harmonia a essa 

sociedade.  

 

Grinspun, (2008) relata que um dos conceitos de comunidade é: 

 

“coletividade humana, formada por pessoas que vivem no mesmo 

território e compartilham a mesma maneira de viver, embora nem todos 

sejam conscientes de sua organização e de seus propósitos” 

 

O orientador deve ter uma forma inovadora e elaborada para atender a 

comunidade, de forma a integrar ambas as partes, tentando solucionar problemas que 



 

surgem no dia-a-dia, tendo em mente que, apesar de ter que trabalhar de forma 

coletiva, cada um é um indivíduo com histórico próprio, problemas e caminhos a traçar.  

Se o OE não souber trabalhar de forma clara e eficaz, terá fracassado em 

sua jornada. A comunidade envolvida são todos aqueles que estão inseridos nos 

arredores escolares, podendo ou não estar envolvidos diretamente.  

O trabalho do OE deve ser o mais comprometido possível, pois é ele quem 

interfere nos conflitos familiares e escolares, tendo que reportá-los ao Conselho 

Tutelar, quando a escola não consegue resolvê-los, ou tem que se abster. 

Esse exercício é árduo e penoso, exigindo do orientador um trabalho quase 

que integral, pois muitas vezes ele precisa comparecer no meio familiar.  

É necessário entender que a educação não acontece só entre as quatro 

paredes da sala de aula. Na verdade, a prática do saber acontece quando o aluno 

passa do portão para fora.  Vieira (2005), ressalta que “são situações informais aquelas 

do cotidiano das pessoas em seus ambientes familiares, profissionais, de lazer e de 

entretenimento, entre outros que são passíveis de ocorrer em diferentes ambientes”. 

A problemática enfrentada pelo orientador é de interagir em todos esses 

ambientes dentro dos paramentos escolares, uma vez que não há uma devolutiva 

positiva da comunidade na maior parte dos casos. O orientador precisa contar com a 

colaboração dos docentes e discentes para que haja esse entrosamento, contudo, na 

maioria das vezes, esses papeis são vividos separadamente dentro das escolas, 

como se houvesse um abismo entre as partes.  

Nesse âmbito os orientadores têm se redobrado para dar conta de sua 

função mediante à sociedade em que estão inseridos, o que gera desgaste emocional 

e muitas vezes desistência por parte do profissional. Durante a pesquisa em relação 

ao retorno da comunidade, os relatos são os mesmos, ambos afirmam “deixar para 

lá”, ser “cada dia mais impossível esse trabalho”, ou talvez exija um manejo diário que 

o orientador não está disposto a dar. Outra reclamação é que não há apoio por parte 

dos dirigentes para essa prática, e que os trabalhos que envolvem a comunidade 

devem ser parciais o mínimo possível.  

Nisso acaba que os OE’s sentem-se limitados, sem muitos recursos, 

buscando, assim, trabalhar com os meios que a escola lhe oferece, tentando, ao 



 

mínimo, envolver as famílias ou responsáveis, solicitando-os somente quando não há 

mais formas para solucionar ou quando é de âmbito somente dos pais.  

3. ORIENTADOR EDUCACIONAL: A TEORIA E A PRÁTICA SÃO POSSÍVEIS? 

Baseando-se em Aranha (2002), o Orientador Educacional precisa buscar 

referências e auxílios para apropriar-se da rotina dos educandos, descobrir como 

vivem fora da escola e ter um plano de ação, considerando essa realidade em suas 

práticas, de maneira que possa intervir e colaborar com os estudantes, sendo 

cuidadoso para não cometer erros e no lugar de aconchegar-se, sem perceber, 

envergonhe ou comine os estudantes, impedindo-os de galgar caminhos de um bom 

empenho escolar.  Dito isso, é necessário que o OE seja bastante ponderado, tendo, 

muitas vezes, necessidade de ser melindroso com os estudantes e familiares, visto 

que seu papel é trazer harmonia e direcionamento em meio à crise. Seguindo esse 

ponto de vista, Grinspun (2003, p.71) coloca: “inúmeros são os desafios que a escola 

hoje tem que enfrentar, pois, muitos são os desafios da própria sociedade, em ritmo 

crescente de mudança em todos os seus segmentos”.  

É claro que todos os OE’s desejam cumprir plenamente seu ofício, e ao 

colocarem-se em exercício, desejam infinitamente mudar o quadro em que se 

encontra a educação nos dias de hoje e propõem-se veemente a tal afã. No entanto, 

com o passar dos anos, na função, vê-se logo que a prática foge à teoria, e os 

profissionais, em questão, acabam fazendo-o por fazer. Poucos se mantêm firmes e 

resolvem lutar contra o sistema.  

3.1   Entrevistas 

Para enfatizar a pesquisa, foram feitas três entrevistas qualitativas com três 

pedagogas de três diferentes redes de ensino, na função de orientadora, buscando 

instigar a forma com que trabalham e exercem suas funções, questionando suas 

visões sobre a função em que atuam, a fim de entender sua prática. 

3.1.1 Entrevista com Marleide  

A primeira entrevista foi feita com a orientadora Marleide (33), em exercício 

há três anos pela Rede Municipal de Ensino de Gurupi/TO. Ao ser entrevistada sobre 

os obstáculos encontrados em sua função, relatou ausência da família como o maior 

impedimento para o sucesso do aluno. As complexidades estão intrínsecas na rotina 



 

do seu trabalho. Coloca que a visão que docentes, discentes e gestores têm do 

trabalho feito pelo OE é positiva. Afirma que a Orientação Educacional na escola é de 

suma importância; ajuda bastante para o bom andamento escolar, em todos os 

encontram, e eles têm todos os tipos de problemas. A forma com que ela resolve 

esses problemas é através do diálogo, registros no caderno do Orientador e repasses 

para os pais, se necessário. As devolutivas quase sempre são satisfatórias.  

Os dados não puderam ser analisados de forma concreta, posto que ela 

não faz os registros, o que acaba dificultando o trabalho. É necessário ter em mãos 

todos os dados disponíveis dos alunos que frequentam a escola, impreterivelmente 

daqueles que apresentam dificuldades, sejam elas disciplinares, emocionais ou 

físicas. O Orientador Educacional só conseguirá resolver os problemas encontrados, 

se os tiver relatado todos anteriormente. Esses registros devem ser cuidadosamente 

guardados e revistos de forma individual.  

O orientador precisa manter-se informado e em crescente busca por 

autores que dissertam sobre o assunto, procurar relatos de profissionais que viveram 

situações similares, na procura de sanar ou diminuir as debilidades vividas por esses 

alunos. É certo que nem sempre o OE terá êxito logo no início, mas ele precisa ter em 

mente que será necessário persistir e que essa é sua função, independentemente do 

grau de eficiência ou ineficiência. A entrevistada diz ser seu último ano como 

orientadora, que a estafa e as redundantes reclamações dos gestores acabam por 

vencê-la.  

A própria relata que há anos vem tentando trazer uma nova abordagem ao 

ambiente escolar, onde os alunos são tratados de forma mais interativa e dinâmica, 

todavia, vem sofrendo lamúria por parte dos gestores que, por sua vez acham que 

esse tipo de trabalho acaba gerando indisciplina e piorando o comportamento dos 

alunos. 

Nessa escola, as professoras são impedidas de lecionar fora do ambiente 

das salas de aula, ou de explorar os ambientes escolares, as feiras e festas da escola 

são feitas somente para os próprios alunos e a comunidade jamais é convidada a 

participar, com exceção da festa junina. 

  



 

3.1.2 Entrevista com Silma 

Esta entrevista foi realizada com uma OE da rede estadual, porém, 

conveniada, onde a realidade é totalmente diferente da anterior. A equipe diretiva 

demonstra total confiança na orientadora em questão, dando a ela todo apoio e 

liberdade para exercer sua função.  Quando questionada sobre sua maior dificuldade 

ela relata igualmente à orientadora anterior: a falta de colaboração da família. Ela é 

bem vista e respeitada pela comunidade. Advogada e pedagoga, a orientadora tem 

uma postura impecável e organizada, os próprios educandos consideram-na 

indispensável para o bom andamento da escola.  

A orientadora interage com os alunos de forma corporativa, delegando 

funções entre os alunos-destaque. São feitas reuniões bimestrais com esses 

estudantes, nas quais eles relatam os problemas encontrados em suas turmas e 

durante o recreio, esses relatos são ouvidos e discutidos com os gestores e 

professores responsáveis pelas turmas, e é dado um feedback.  

Ela faz o acompanhamento das turmas indisciplinadas por meio de 

liderança, contrato estabelecido no papel, por escrito, composto e apurado; determina 

hábitos de estudos; contata os pais por telefone e solicita sua presença se for preciso; 

organiza os conselhos de classe; faz avaliações e questionários de auto avaliação das 

turmas; trabalha os limites através de projetos e palestra, tendo tudo constado em 

seus relatórios.  

Se houver necessidade, os alunos são encaminhados para o Conselho 

Tutelar, juntamente com fichas de encaminhamento como: (FICAI) Ficha do Aluno 

Infrequente, (IAF) Infância Adolescência e Família e formulário de psiquiatria. Os 

acompanhamentos são todos registrados e arquivados na pasta dos alunos, após 

serem apurados e terem as devolutivas das partes interessadas e envolvidas.  

Cada aluno tem sua ficha de acompanhamento. Cada turma tem um 

caderno de registro, onde os professores consignam as ocorrências diárias. Uma vez 

por mês, ela pega esses cadernos e liga para os pais dos alunos com mais de três 

ocorrências, relata, e se necessário, os chama a comparecer na escola. Há também 

uma pasta com o controle do rendimento escolar. O público-alvo são alunos do 

maternal (3 anos) ao 9º ano (14 anos), e todos recebem atendimentos individuais, 



 

quando há necessidade. A Orientadora coloca que seu trabalho tem sido produtivo, 

porém, se as famílias andassem lado a lado coma escola, teria mais êxito.  

O Conselho de Classe é feito, primeiramente, com os professores, fazendo-

se presente a supervisora da Rede Estadual, responsável pela escola, e só depois 

com pais e alunos. Fica claro que toda a equipe diretiva e o corpo docente trabalham 

de forma conjunta, visando um bem maior à escola e ao desempenho dos educandos. 

Com relação aos registros dos alunos, ela mantém uma ficha para cada aluno que 

precisa de atendimento. Está OE demonstra, realmente, priorizar os alunos e suas 

dificuldades. 

3.1.3 Entrevista com tia Senhora 

A terceira Orientadora é conhecida como tia Senhora, ela presta serviço 

como OE em uma escola da Rede municipal de Gurupi, assim como a da primeira 

entrevista, mas ao contrário da primeira entrevistada, percebe-se um entrosamento 

com a equipe diretiva da escola. Ela tem 30 anos como educadora e 8 anos como 

orientadora. Devido à idade, ela é tratada carinhosamente pelos profissionais da 

escola e também pelos alunos.  Essa escola traz a comunidade para dentro do 

ambiente escolar, o que facilita as trocas de ideias com os pais sobre o 

comportamento dos alunos. Relata que sua maior dificuldade é a falta de valores das 

famílias.  

Hoje os valores são trocados, não se preza mais a honestidade, as 

crianças, adolescentes e jovens seguem a ditadura da mídia e nem mesmo seus pais 

têm conseguido direcioná-los para o âmbito de moral e decência. Ela questiona que, 

constantemente, somem pertences de alunos e que quando as famílias são cobradas 

sobre o valor perdido não há uma boa devolutiva. Também não há um trabalho na 

escola voltado para esse cuidado, trazendo a importância de valores, e de respeitar o 

outro e seus pertences. A OE declara que já o fizeram em outras ocasiões, mas não 

obtiveram retornos positivos, sendo que esses valores deveriam partir de casa, e 

muitas vezes isso é reflexo do que eles vivenciam em suas próprias famílias. Esta 

escola enfrenta uma grande quantidade de crianças inseridas no meio de usuários de 

drogas, o que acaba levando-os para o mesmo caminho.  

Durante as observações e pesquisas, chegou um comunicado onde 

relatava que um aluno havia sido recolhido pela SEIP. O documento não foi visto com 



 

espanto, pois casos como estes acontecem com frequência, e são todos relatados 

nas fichas da orientadora, que por conta desses acontecimentos, precisa manter tudo 

anotado e bem arquivado nas pastas do aluno.  

Seu trabalho é árduo, mas ela própria diz ser apaixonada e que já brigou 

para permanecer no cargo, pois devido à idade já foi questionada várias vezes se 

ainda estava apta pra exercer tal função que exige tanto esforço e dedicação. “Sou 

jovem por causa deles, eles me animam a acordar todos os dias. Saber que ainda sou 

útil e posso servi-los com amor e com o mesmo respeito que eles têm por mim”, relata, 

com lágrimas nos olhos, a orientadora que está próxima de se aposentar. 

 Ela tem um bom retorno tanto dos pais quanto dos alunos. É claro que há 

um ou outro que pai que desconversa, ou que acha que o filho está sendo injustiçado, 

mas na maioria dos casos, mesmo os pais mais ausentes, quando solicitados, 

respondem ao chamado. Com relação ao conselho de classe, a equipe diretiva da 

escola achou por bem fazê-lo internamente, para não gerar constrangimento às 

famílias. Então, após o conselho realizado com professores e gestores, a orientadora 

e a própria diretora chamam os alunos um a um, e pontua suas dificuldades e 

necessidades de melhoras. Quando é o caso, chama o pai e conversa, já explicando 

toda a situação acadêmica do aluno. 

4. CONCLUSÃO 

          Após finalizar as entrevistas e analisar as pesquisas teóricas percebe-se, 

que há uma falha nesse processo, trazendo, muitas vezes, desequilíbrio emocional 

para ambos, gerando um abismo entre as ações e o protótipo da complexidade. A 

eficiência do trabalho do orientador fica na dependência da parceria entre professores, 

família e alunos. É algo que, apesar da insistência da escola, ainda está longe de ser 

conquistado. 

É notório que apesar da persistência dos orientadores, eles se consideram 

inválidos mediante a devolutiva que recebem das partes envolvidas, sendo impedidos 

de realizar um trabalho mais a fundo, o que garantiria um resultado mais eficaz e 

duradouro. Grinspun faz uma relação ao trabalho do Orientador com os seguintes 

valores: “[...] o trabalho do orientador tem uma conotação de pluralidade dos objetivos, 

que envolve, além dos aspectos pessoais do aluno, os aspectos políticos e sociais do 



 

cidadão. A orientação, por certo, procurará compreender e ajudar o aluno inserido em 

seu próprio contexto, com suas culturas e seus próprios valores. (2001, p. 14)..  

Em razão desses resultados, é necessário um nova reflexão por parte dos 

envolvidos, tendo em vista uma melhoria no atendimento individual do educando, que 

é, na verdade, o grande protagonista dessa complexidade. 

Fica claro que é sim possível ao OE fazer essa junção da prática e da teoria 

e cumprir cabalmente seu papel, mas para isso, ele precisará da colaboração de toda 

a equipe diretiva da escola, dos docentes e principalmente da família dos educandos. 

É necessário que o OE tenha disposição tanto para a prática quanto para procurar 

ajuda, se necessário, fazendo-o através de estudos e pesquisas.   

“O ato de ensinar é complexo por si na medida em que é preciso 

ensinar numa população desconhecida [...] A presença do 

Pedagogo na escola é útil porque ele possui um repertório de 

conhecimentos que pode ajudar a equipe da escola no 

cumprimento da sua função. Estes conhecimentos precisam 

estar articulados no processo ensino aprendizagem com 

objetivos sócios políticos” (PIMENTA, 1991, p. 178).  

 

Não será um trabalho fácil, e essas complexidades só serão vencidas com 

tempo e dedicação. Com o tempo, esse trabalho do OE se tornará uma medida 

preventiva, uma vez que a escola tenha uma orientadora ativa e com postura, 

executando sua função com êxito, a carga tende a diminuir. Com isso ela terá tempo 

de trazer palestras comportamentais, falando sobre valores, ética e respeito. Isso 

promoverá uma antecipação positiva, motivará os alunos a refletirem sobre futuras 

posturas em seu comportamento. Para Vázquez (2001, p. 146): Os valores existem 

para um sujeito entendido, não no sentido de mero indivíduo, mas de ser social [...]. É 

o homem que cria os valores e os bens nos quais se encarnam, independentemente 

dos quais só existem como projetos ou objetos ideais. Os valores são instituições 

humanas, e encontram-se na humanidade e pela humanidade. 
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