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RESUMO- O presente trabalho salienta a importância do Orientador Educacional na escola e como ele 

é fundamental para o estabelecimento do elo entre professores, alunos e comunidade, ele tem um 

papel imprescindível na estruturação desse elo, pois atua como um facilitador da relação entre esses 

grupos, assim como atua também como um mediador na relação aluno e professor, e escola com 

comunidade, além de auxiliar a construção da cidadania do aluno. Porém, com os desafios que vem 

surgindo esse profissional acaba ficando desmotivado e se sentindo desvalorizado no exercício de sua 

função pois por vezes acaba assumindo um papel que não é seu para suprir a demanda da escola.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Orientador Educacional. Escola. Alunos. Comunidade.   

 

ABSTRACT- The present study emphasizes the importance of the Educational Advisor in the school 

and how it is fundamental for the establishment of the link between teachers, students and community, 

it has an essential role in the structuring of this link, as it acts as a facilitator of the relationship between 

these groups, as it also acts as a mediator in the relationship between student and teacher, and school 

with community, as well as helping to build the student's citizenship. However, with the challenges that 

have arisen this professional ends up being unmotivated and feeling devalued in the exercise of his 

function because sometimes he ends up assuming a role that is not his to supply the demand of the 

school. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação pública do nosso país enfrenta diariamente diversos problemas e 

ensinar tem sido um grande desafio para os professores da rede pública de ensino. 

Um dos desafios mais grandiosos que a escola enfrente é o de trazer a comunidade 

para a vida escolar do aluno, fazer com que a família participe ativamente do processo 

ensino aprendizagem dos alunos.  

A escola vem vivenciando uma nova realidade e enfrentando diversos 
desafios, é preciso pensar e repensar nas formas de aprendizagem, sempre 
buscando meios necessários para que se possa cumprir sua função de 
ensinar, promovendo a tematização de conhecimentos básicos para formar 
cidadãos, lançando mão de práticas pedagógicas ancoradas em princípios 
como a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito e a ética. 
(BUGONE et al 2016) 

Diante desse fato é preciso pensar estratégias para atrair a comunidade para o 

ambiente escolar para vivenciar de perto a vida escolar do aluno. Estabelecer o elo 

entre aluno, professor e a comunidade, vem ficando cada vez mais difícil com o passar 

dos anos, e com isso o papel do orientador educacional se torna cada vez mais 

importante e essencial para o estabelecimento desse elo essencial para a 

aprendizagem do aluno. 

“O papel do Orientador Educacional (OE) na escola é muito amplo, sendo muito 

importante em todo o processo educacional, pois busca sempre a formação integral 

do estudante e trabalha com toda a comunidade escolar. “ (BUGONE et. al. 2016) 

Cabe ao orientador educacional usar de sua criatividade para atrair a 

comunidade para a escola e fazer essa interligação entre os pais de alunos e 

professores, para que o objetivo da escola seja cumprindo com maestria que é fazer 

com que o aluno aprenda com excelência aquilo tudo que foi ensinado durante o 

período letivo na escola. 

“A criatividade do Orientador Educacional pode conduzi-lo a orientar o seu 

trabalho de forma que a auto avaliação do aluno se torne fator positivo ao 

desenvolvimento de sua autoimagem: esta devolve a auto estima, favorece o 

autoconceito e promove a identidade pessoal. ” (GATTERMANN, 2013)  



O trabalho do Orientador Educacional está unido a assuntos cotidianos tanto 

fora ou dentro da escola. Por isso é de suma importância sabermos das vivências dos 

alunos fora da escola pois isso afeta diretamente sua vida escolar.  

A finalidade do presente artigo é salientar a importância que o Orientador 

Educacional tem na escola, na vida do aluno e na comunidade, mostrando que ele é 

a ponte que fortalece a relação entre o professor, aluno e comunidade fazendo com 

que a escola alcance suas metas de modo satisfatório, inserindo a comunidade na 

escola, tornando assim a família mais presente na construção da aprendizagem do 

aluno e de sua cidadania.  

2. METODOLOGIA 

A princípio foi efetivada uma pesquisa bibliográfica, buscando teoria em livros, 

artigos, dissertações, teses e sites na internet que relata o assunto com o objetivo de 

expor o tema relatado com mais clareza, além de aprofundar o conhecimento sobre o 

tema. Sendo assim, a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica onde os 

procedimentos metodológicos incluíram pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa. 

Como a pesquisa bibliográfica tem sido um procedimento bastante utilizado 
nos trabalhos de caráter exploratório-descritivo, reafirma-se a importância de 
definir e de expor com clareza o método e os procedimentos metodológicos 
(tipo de pesquisa, universo delimitado, instrumento de coleta de dados) que 
envolverão a sua execução, detalhando as fontes, de modo a apresentar as 
lentes que guiaram todo o processo de investigação e de análise da proposta. 
(LIMA e MIOTO, 2007) 
 

Inicialmente, decidimos o tema do trabalho cientifico, logo após começamos 

uma pesquisa de trabalhos científicos que relatassem sobre o tema abordado nesse 

presente trabalho. Na sequência, procuramos as teorias dos autores aceda do 

Orientador Educacional e sua importância e sua área de atuação, em seguida 

pesquisamos os principais desafios que o Orientador Educacional se depara em seu 

cotidiano e para finalizar, a importância desse profissional no estabelecimento do elo 

entre a escola, educandos, educadores e comunidade que também podemos chamar 

de família ou responsáveis dos alunos. 

  



3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O papel do Orientador Educacional 

O Orientador Educacional é um profissional importantíssimo para escola, pois 

ele auxilia na resolução de questões que surgem de acordo com o tempo. Com o 

passar dos anos, a maneira de ensinar foi se modificando, assim como a comunidade 

passou por mudanças e também como a estrutura familiar do aluno mudou. Sendo 

assim, cabe ao Orientador Educacional o papel de facilitar o entendimento dessas 

questões que afetam a aprendizagem do aluno e mostrar para a comunidade que a 

escola é uma instituição disposta a ajudar o ambiente no qual ela está inserida. 

O trabalho de Orientação Educacional, ao longo dos tempos, passou por 
diversas etapas e transformações para se adaptar as mudanças e 
necessidades da sociedade. Atualmente, é importante que para desenvolver 
suas atividades de trabalho, o OE procure conhecer a realidade na qual está 
inserida a escola e principalmente a realidade dos estudantes, levando em 
conta suas características e vivências. Isso se torna fundamental, pois 
influencia no processo de ensino e aprendizagem, que antes acontecia 
somente na escola, e agora passou a abranger diversos outros campos, 
como na família, no trabalho, na sociedade, nos meios de comunicação, etc 
(BUGONE et. al. 2016)  

Santos (2015, p 6) diz que “O orientador educacional atua como um elo entre 

educadores, educandos e comunidade escolar. “ Ou seja, a atuação do Orientador 

Educacional para o estabelecimento desse elo é primordial, pois ele ouve as partes 

interessadas sem nenhum conceito formado, e a partir do que ele escuta, ele assume 

o papel de pesquisador buscando a melhor maneira de dar o primeiro passo para o 

estabelecimento desse elo. É de ampla importância que a comunidade seja inserida 

na escola e que se sinta representada pela mesma, assim os familiares e 

responsáveis pelas crianças estarão mais presentes na construção da aprendizagem 

dela, ficando por dentro do que acontece na vida escolar desse aluno e junto com a 

escola encontrar maneiras para a melhoria da aprendizagem.  

De acordo com Garcia, podemos definir a importância desse profissional da 

vida do aluno no cotidiano escolar e na vida:   

Um método pelo qual o Orientador Educacional ajuda o aluno, na escola a 
tomar consciência de seus valores e dificuldades, concretizando 
principalmente, através do estudo sua realização em todas as suas estruturas 
e em todos os planos de vida. (GARCIA, 1994 p 32)  

Sendo assim, Pascoal (2006, p 20) salienta que o Orientador Educacional 

assume a função de “Mediador entre o aluno e o meio social, cabe ao orientador 



educacional discutir problemas atuais, que fazem parte do contexto sócio-político, 

econômico e cultural em que vivemos. Assim, através da problematização, pode levar 

o aluno ao estabelecimento de relações, à discussão crítica. ”  

Já Silva reforça o papel do Orientador Educacional na construção de cidadãos: 

O momento atual instiga o orientador a assumir em sua prática uma nova 
abordagem, voltada para a construção de um cidadão mais comprometido 
com o seu tempo. Sua ação precisa estar direcionada para compreender o 
desenvolvimento do aluno, do ponto de vista cognitivo, da afetividade, da 
tomada de decisão, da sua inserção social. Os sentimentos permeiam todo o 
processo pedagógico; não existe ação ou pensamento que venha 
desvinculado dos sentimentos. (SILVA, 2008 p 12)  

Gattermann (2013) ressalta que o Orientador Educacional deve ter 

comprometimento com o trabalho que exerce, não fugir do seu papel acerca dos 

desafios que aparecem no processo de inclusão social e da dificuldade de prosseguir 

com o processo ensino aprendizagem, estando sempre de acordo com professores e 

alunos para garantir o sucesso nesse processo.  

O Orientador Educacional está inserido em um contexto diário de conflitos 
escolares. Consideramos que além da busca por garantir a efetiva 
aprendizagem do currículo disciplinar da qual o aluno necessita, precisa 
construir uma adequada rede de relações sociais. O Orientador, na medida 
do possível, deve favorecer a segurança emocional de alunos e professores, 
promover o compromisso dos pais com a educação dos filhos, conduzir 
olhares e ações diferenciadas dos professores, resgatar o espírito de 
cooperação e ajuda das pessoas diretamente responsáveis pela construção 
do sujeito. (Correa e Mira, p 10) 

Gazela (2007) apud (GRINSPUN, 2002, p. 29) mostra o principal papel do 

Orientador Educacional: 

“O principal papel da Orientação será ajudar o aluno na formação de uma 

cidadania crítica, e a escola, na organização e realização de seu projeto 

pedagógico. Isso significa ajudar nosso aluno ‘por inteiro’ (grifo da autora): 

com utopias, desejos e paixões. (...)a Orientação trabalha na escola em favor 

da cidadania, não criando um serviço de orientação (grifo da autora) para 

atender aos excluídos (...), mas para entendê-lo, através das relações que 

ocorrem (...) na instituição Escola. ”  

Longo e Pereira (2011, p 185) salientam o pensamento de Armelin (2008): 

É fundamental ao gestor a habilidade em gerenciar conflitos, pois toda 
instituição escolar, assim como qualquer outra instituição muitas vezes se 
depara com conflitos que podem ocorrer entre os membros da equipe já que 
cada ser humano possui características individuais, conflitos esses que 
podem ser ocasionados por fatores externos ou internos ao ambiente de 
trabalho.  

Diante de várias definições dos autores do que é o Orientador Educacional e 

qual o seu papel principal, nos deparamos com algo comum que todos os autores 



salientam, que é a importância desse profissional na formação da cidadania desse 

aluno, além de atuar como um facilitador, um mediador no estabelecimento do elo 

entre educadores, educandos e comunidade.  

3.2 Desafios da escola na atualidade 

A escola vem enfrentando inúmeros desafios com o passar dos anos. Os 

tempos que nós vivenciamos não são os mesmos que essa geração do século XXI 

vivencia. Com o passar dos anos, surgiram conceitos novos acerca da educação, 

inovação de métodos quanto ao ensino aprendizagem e quanto a formação de um 

cidadão que é construído dentro da escola; tivemos muitas quebras de barreiras e 

preconceitos, além de novos conceitos e virtudes apresentados nesses novos tempos. 

Diante de tal fato, podemos dizer que a educação é sempre algo que está em 

constante metamorfose.  

“A educação é um processo contínuo que envolve coordenação e orientação 

da prática educacional de forma coletiva, a qual não se desenvolve de forma linear no 

contexto histórico, mas que se modifica a todo instante. ” (BUGONE et. al. 2016) 

“No entanto, os atuais processos de ensino-aprendizagem estão cercados pelo 

processo de globalização capitalista neoliberal, o que passa a exigir inovações e 

renovações aos educadores. ” (CASTRO, 2007) 

Com tais afirmações de BUGONE et. al. (2016) e CASTRO (2007), vemos que 

a educação de ontem, não é a mesma de hoje e nem será a mesma de amanhã, 

temos sempre que nos reinventar e procurar novos métodos, novas abordagens 

acerca da educação.  E onde entra o Orientador Educacional diante disso? A resposta 

desse questionamento é simples, o Orientador Educacional entra como o facilitador 

do entendimento do professor acerca dos novos métodos e meios de ensino, 

auxiliando o professor em seu trabalho em sala de aula, além de promover o 

rompimento de barreiras existentes na comunidade x escola diante de novas 

abordagens, ou seja, eliminar o pré-conceito de qualquer temática, pois a escola é um 

espaço inserido em uma comunidade que existe todos os tipos de pessoas, sendo 

assim, a escola tem o dever de estar aberta para qualquer indivíduo, recebendo-o de 

braços abertos sem nenhuma discriminação e cabe ao Orientador Educacional se 

atualizar dos assuntos que estão mais evidentes nos novos tempos e trazer a 

comunidade para a escola com toda sua criatividade e inovação, fazendo com que a 



barreira entre a escola x comunidade fique cada vez menor, e ao mesmo tempo 

trazendo a segurança ao professor quanto ao seu trabalho dentro da escola. 

Um dos grandes desafios que enfrentamos na atualidade, é a falta de 

identidade do Orientador Educacional na escola, que por vezes, tem de deixar sua 

principal função de lado para resolver outros problemas que não diz respeito a ele. 

Silva (2008, p 10) afirma que: 

Em muitos casos, o Orientador Educacional cuida da disciplina nos 
corredores ou no recreio, cobre a ausência do diretor, do secretário ou de 
outros profissionais que atuam na escola; se for preciso substitui o professor. 
Seria este o verdadeiro papel do Orientador? Me pergunto, muitas vezes, a 
verdadeira razão de ele estar tão deslocado de sua verdadeira função. 

Um profissional no qual tem tanto a nos oferecer não pode ter essa perda de 

identidade. Com essa perda de identidade vemos cada vez mais Orientadores 

Educacionais desestimulados a buscar novos meios de resolução de problemas 

quanto aos assuntos que lhe é de interesse. O Orientador Educacional acaba 

perdendo sua criatividade e seu prazer de trabalhar, com isso, só a Educação tem a 

perder, pois é ele o profissional que investiga o porquê do aluno está com problemas 

de aprendizagem, o motivo da indisciplina da criança além de ouvir as angústias e 

lamentações dos professores acerca do atual cenário da educação brasileira, que a 

cada dia que passa, é desestimulante para os profissionais da área.  

3.3 A construção do elo professor x escola x comunidade.   

Quando falamos em comunidade, estamos englobando o meio social que a 

criança vive e a família ou responsável dessa criança, que influenciam diretamente na 

aprendizagem e formação dela. Para que a criança consiga um resultado satisfatório 

na sua aprendizagem, é necessário que tenha a cooperação de todos, principalmente 

da família, pois é lá que acontece o primeiro contato social da criança. 

O artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 ressalta 

a importância da participação da família e comunidade na escola e a relação do aluno 

com outros seres humanos. 

Art. 1o A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

A escola sozinha não consegue construir um indivíduo pensante, e também, 

não consegue fazer com que o aluno edifique sua aprendizagem. É necessário o 



auxílio da família para dar continuidade e fortalecer essa aprendizagem em casa, além 

disso, a participação da comunidade levando a realidade local para dentro da escola, 

fazendo com que as vivências e a realidade do aluno sejam entendidas pela escola e 

pelo professor. O papel do Orientador Educacional diante desse acontecimento, é o 

de fazer a ponte entre as experiências que a comunidade traz para a escola, a 

realidade do aluno e o trabalho do professor, interligando esses pontos.  

No art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 enfatiza 

o dever da família na construção do ser pensante e nos sentimentos do aluno, e do 

auxílio do Estado/Escola na construção desse ser. 

Art. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

Konzen e Pohlmann (2012) ressalta que “São diversas as iniciativas que podem 

ser tomadas e o orientador educacional pode ser um grande colaborador na escola, 

motivando grupos de trabalho para que projetos tomem forma e saiam do papel. “ 

O Orientador Educacional tem que ter criatividade para pensar em diferentes 

maneiras de atrair a família do aluno para escola e fazer essa ligação entre esses três 

elos que são: Escola x Família x Aluno. Hoje em dia essa ligação tem sido uma das 

grandes preocupações dos gestores escolares, principalmente em escolas situadas 

em bairros de classe média baixa. Muitos pais se preocupam apenas em enviar seus 

filhos todos os dias para a escola, para ficarem dentro da lei ou não perder algum 

benefício, mas não se preocupam com a vida escolar da criança e tão pouco se ela 

está construindo ou não sua aprendizagem.  

Konzen e Pohlmann (2012) cita a afirmação de “Fischman e Haas (2012), 

sustentando associação entre educação e cidadania, que tem efeitos na realidade de 

qualquer nação estado, pois contribui para a produção de identidades de cidadãos, 

considerando isso como um projeto educacional. ” 

Sabe-se que a família e a comunidade são agentes importantes na formação 
do cidadão, porém, nos últimos anos essa tarefa ficou entregue, quase 
exclusivamente, às escolas. Depositam-se na escola enormes expectativas, 
sendo considerada como um passe para melhorar de vida. No entanto, outros 
fatores são necessários para atingir esse objetivo, não sendo somente a 
escola a responsável pelo desenvolvimento da pessoa. Muitos dos 
conhecimentos, hábitos e culturas são construídos desde a infância na 
família, pelos exemplos recebidos dos pais e responsáveis, contribuindo para 
a sua formação. (KONZEN E POHLMANN, 2012)  



A Escola sozinha não forma um cidadão, dependemos da ajuda da comunidade 

em que esse aluno está inserido assim como a participação ativa da família na vida 

escolar desse aluno. Não podemos banalizar a vida escolar dessa criança, pois esta 

vai além do que mandar o aluno todos os dias para escola. O cotidiano escolar é 

também a troca de ideias com pessoas diferentes, é aprender coisas novas todos os 

dias, aprender a conviver com as diferenças e respeitá-las, uma série de fatores que 

fazem parte desse cotidiano. E também o interesse que o aluno tem em sua 

aprendizagem e a importância que ele dá a escola, isso tudo faz parte do cotidiano 

escolar.  

“O orientador é um educador consciente, não é alguém alheio e alienado ao 

mundo e ao que acontece nele, mas, a ele pertence e nele participa. Essa consciência 

permite que ele perceba o que acontece em sua sincronicidade para então operar, 

interferir, buscar alternativas e transformar “ (SILVA, 2008 p 37) 

É imprescindível que os responsáveis estejam a par de toda dinâmica da 

escola, o que ela tem a oferecer ao educando e o que ele tem a oferecer a escola, e 

caso exista algo errado e que não esteja de acordo com essa relação criança x escola, 

é necessário a intervenção da família e que junto com a escola, procure uma solução 

dos problemas. O papel do Orientador Educacional é importante nesse momento, pois 

é ele que irá sinalizar que algo não está de acordo para a família, tentando trazê-la à 

escola, para que juntos, formem um time que o objetivo seja ajudar a criança no seu 

desenvolvimento educacional e pessoal.  

 Jamais podemos esquecer que a escola vai além de ensinar aquilo que está 

no currículo mínimo, a escola também é auxiliadora na construção da ética, cidadania 

e do pensamento crítico do aluno, mas ela sozinha não pode assumir esse papel pois 

é em casa, com a família e com a interação da comunidade que a criança aprende 

valores nos quais irá carregar durante toda sua vida.  

 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o Orientador Educacional tem um papel fundamental no 

ambiente escolar, pois é esse profissional que se depara com as angústias diárias dos 

professores, com as emoções de seus alunos e também faz a interação com a 

comunidade escolar ao ter um contado direto com a família ou responsável desse 

aluno. O Orientador Educacional é primordial para estabelecer o elo entre aluno x 

escola x comunidade, pois ele é o centro, o meio de interligação desses fatores que 



talvez sem o auxílio desse profissional não seriam capazes por si só estabelecer a 

ligação desses três pontos.  

Vimos que em muitos lugares o Orientador Educacional foge do seu papel para 

atender a demanda da escola, não cumprindo seu verdadeiro papel, perdendo sua 

identidade na escola e que por vezes, os desafios que surgem na rotina escolar 

desvalorizam esse profissional. Vale ressaltar novamente que o Orientador 

Educacional é a chave para descobrirmos maneiras de desenvolver métodos para a 

resolução dos problemas que surgem na escola, na vida do professor e do aluno, além 

de ser um profissional que trará toda a comunidade para escola, fazendo com que a 

mesma assuma uma atitude participativa no cotidiano escolar.  

Devemos repensar a valorização do Orientador Educacional bem como o 

exercício de sua função dentro da escola. Não é utilizando esse profissional para 

preencher vagas e vazios que rondam o ambiente escolar que vamos melhorar a 

nossa Educação. Devemos deixar esse profissional agir nas escolas, e descobrir o 

motivo pelo qual o processo de ensino e aprendizagem não esteja sendo construído 

satisfatoriamente, o porquê da comunidade não se integrar com a escola para trazer 

resultados positivos à vida do aluno e o que acontece na rotina dos professores para 

que cada dia mais, eles se sintam motivados a ensinar.  

Podemos dizer que sem o orientador Educacional o estabelecimento do elo 

entre Escola, Alunos e Comunidade não seria possível. O Orientador Educacional com 

seu olhar crítico, achará um ponto de equilíbrio entre esses os grupos fazendo com 

que haja diálogo e troca de ideias. Ele mostrará a importância dessa ligação e o 

quanto todos só têm a ganhar com isso. Sendo assim, teremos mais professores 

satisfeitos e entusiasmados a ensinar, consequentemente isso fará com que 

tenhamos alunos dispostos a aprender, alunos questionadores, pesquisadores e 

focados em sua aprendizagem e também teremos uma comunidade não só disposta 

a auxiliar a construção na aprendizagem do educando, mas também disposta a ajudar 

na construção da cidadania e ética desse aluno, transformando-o em um cidadão com 

pensamento crítico quanto aos fatores que o cercam. Ou seja, podemos dizer que a 

valorização desse profissional é um grande passo para a melhoria da educação do 

nosso país. 
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