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A IMPORTÂNCIA DA ORIENTADOR EDUCACIONA 

 

RESUMO- O propósito desse artigo é proporcionar uma reflexão sobre a importância do orientador 

educacional na formação dos alunos como cidadãos. Para a elaboração desse artigo, foi realizada 

leituras em livros, artigos e também foi realizada uma pesquisa de campo com a orientadora de uma 

escola. Após a pesquisa, consideramos que é necessário um estudo aprofundado sobre a profissão do 

Orientador Educacional, suas atribuições e atuação efetiva na mediação entre professores, alunos e 

comunidade, visando à educação de qualidade. O Orientador Educacional tem a responsabilidade de 

auxiliar os alunos no seu desenvolvimento como pessoa, empenhando-se na formação de seus valores, 

atitudes, emoções e sentimentos. Além desse profissional orientar, ele procura ouvir atentamente seus 

alunos e dialogar com eles e seus familiares, com professores e comunidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Orientador Educacional. Escola. Mediação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo tem como propósito averiguar a importância do Orientador 

Educacional no âmbito escolar. Esse papel é muito amplo e fundamental em todo 

processo educacional, assim buscando pela formação integral dos alunos, a inserção 

da escola e toda comunidade no processo educacional. 

 De acordo com Martins (1984, pág.97) a orientação escolar tem como 

finalidade dar aos estudantes suporte para refletir sobre as suas situações em seus 

cotidianos, buscando uma formação integral. Nesse sentido esse papel da orientação 

escolar é unir os segmentos da escola para atender os estudantes. 

 O Orientador Educacional é um profissional da área da educação, que exerce 

uma profissão de apoio como mediador da escola, fortalecendo o contato entre escola 

e comunidade. 

 Suas atividades apresentam um olhar atento para o educando, com sua 

responsabilidade na formação dos alunos como cidadãos, dando suporte preciso para 

o indivíduo atuar no meio social, auxiliando os mesmos que desenvolvam senso 

crítico. 

 O Orientador empenha-se na formação dos estudantes através do seu 

desenvolvimento pessoal de acordo com a realidade atual. Nesse decorrer, a 

participação precisa ser estimulada, para que seu desenvolvimento se amplia, no 

sentido de criticar e fundamental. (GRINSPUN, 2003, p. 109). 

 Durante esse processo, é necessária uma compreensão da realidade do aluno, 

refletindo sobre a inserção do sujeito na escola e no meio em que vive. Então, torna-

se explícito a importância do papel do Orientador Educacional na mediação nesse 

processo educativo escolar. Sendo assim, faz-se uma busca investigativa para 

compreender quais são os desafios e atribuições do Orientador Educacional, suas 

atribuições tanto na gestão escolar, quanto no contato com os estudantes, famílias e 

comunidade. 

 Por fim, pretendemos através de um trabalho que se ampara na pesquisa de 

campo realizada com a Orientadora da Escola Estadual de Ensino Médio José 

MÂNICA, tem como objetivo refletir sobre o papel do Orientador Educacional, sua 

importância e desafios, assim amplificar o conhecimento sobre a importância da 

mediação nesse processo. 

 



 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização do artigo científico, teve-se a oportunidade de conhecer um 

pouco do papel do orientador durante seu dia, realizando uma pesquisa decampo. 

A pesquisa foi conduzida na Escola Estadual de Ensino José Mânica, a qual 

fica localizada na cidade de Santa Cruz do Sul, no bairro Esmeralda, que atende seus 

alunos nos turnos da manhã, tarde e noite. A escola oferece para os estudantes nas 

modalidades do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio 

Politécnico. 

As constituições familiares dos alunos que frequentam a escola são de famílias 

de classe médio e baixa e que moram no bairro da escola e nos bairros próximos. Os 

pais são trabalhadores do comércio, da indústria local e uma pequena parcela são de 

pais autônomos. 

A pesquisa de campo foi realizada através de uma entrevista com a Orientadora 

Educacional da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, onde foi realizado um 

questionário levando em consideração os seguintes aspectos: qual a importância do 

orientador educacional na realidade atual da educação? Essa pergunta teve como 

objetivo conhecer um pouco da realidade atual e sobre a importância desse papel, 

que é fundamental na formação dos educandos/as. 

Atualmente, o grande desafio do orientador educacional é trazer para dentro da 

escola a participação da família. Dessa forma, como é desenvolvida essa questão 

dentro da escola? Durante essa pergunta, foi analisado as dificuldades encontrados 

hoje pela escola, na relação de trazer a família para participar no desenvolvimento 

dos seus filhos, pois muitas dessas famílias não têm nenhum interesse em participar 

nessa formação. 

A participação do professor durante esse processo de formação dos alunos é 

essencial, pois esse profissional convive diariamente com o aluno. Sendo assim, como 

é a relação do professor com o orientador educacional na escola? Com essa pergunta, 

busca-se compreender melhor a relação do professor com o orientador, se são todos 

os professores ou alguns que estão de acordo durante essa relação com o orientador. 

Na sua perspectiva, quais são os desafios atuais encontrados na orientação? 

Essa pergunta, me chama atenção, referente os desafios encontrados hoje pelo o 

orientador educacional, acredito que sejam muitos e a cada dia é necessário criar 

novas estratégias para resolver essas questões. 



 

Em seguida as informações obtidas na pesquisa foram sistematizadas e 

discutidas, buscando relacionar com outras pesquisas nesse âmbito. 

  

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Durante a realização da pesquisa de campo na Escola Estadual de Ensino 

Médio José Mânica, puderam ser observadas muitos resultados e diálogos sobre 

essas realidades atuais encontradas pela a escola. 

 No decorrer do questionário a orientadora relatou o que acontece na escola 

através das perguntas, em relação a família, os professores, os desafios e a 

importância desse papel fundamental na formação dos alunos. 

 De acordo com a orientadora, a importância do orientador educacional na 

realidade atual, é muito importante, a mesma relata que precisa conduzir o educando, 

oferecer subsídios de orientação. 

 De acordo com Grinspun: 

 

 

A orientação; hoje está mobilizada com outros fatores que não apenas 
e unicamente cuidar e ajudar os “alunos com problema”. Há, portanto, 
necessidade de nos inserimos em uma nova abordagem de 
Orientação voltada para a construção de um cidadão que esteja mais 
comprometido com seu tempo e sua gente. (1994, p.13). 

 

 

 Sendo assim, a orientação deve estar voltada a realidade do aluno, o educando 

precisa ser conduzido nesse processo, oferecendo subsídios de orientação para esse 

aluno, compreender a história dele, mediar nesse processo e auxiliá-lo no seu 

desenvolvimento pessoal. 

 Grinspun afirma (2003, p.154) o orientador educacional, deve estar com seu 

planejamento condizente com a realidade dos estudantes, possibilitando aos mesmos, 

condições adequadas em relação ao conhecimento para seu próprio 

desenvolvimento.  

 Atualmente, o grande desafio do orientador educacional é trazer para dentro da 

escola a participação da família. Fazer com que os pais ou responsáveis estejam 

atentos no desenvolvimento do seu filho, assim contribuindo para sua formação 

integral. De acordo com Martins (1984): 



 

O Orientador ao elaborar seu planejamento precisa detectar quais são 

as reais perspectivas da família em relação à programação que a 

escola e o serviço de orientação educacional vão oferecer ao 

educando, neste sentido deve-se levantar dados as quais as reais 

possibilidades de assistência e participação dos pais na vida escolar 

dos filhos. 

 

 Para a Orientadora da Escola Estadual de Ensino Médio, em relação a 

realidade atual das famílias, são que as mesmas não estão assumindo seu papel e 

com isso acaba sobrecarregando a escola. Muitos familiares hoje, não se apresentam 

na escola quando são chamados ou não buscam os boletins de seus filhos. Não dão 

o suporte necessário a escola no desenvolvimento de seus filhos. 

 Infelizmente hoje, enfrentemos esses desafios que acaba prejudicando a 

formação do aluno e a escola acaba ficando sobrecarregada e no meio dessas 

dificuldades, muitas vezes a família não assume seu papel e a escola fica no meio 

dessas dificuldades, buscando a melhor forma de atender seu aluno, dar o suporte 

necessário que o mesmo precisa para a sua formação. 

 Sendo assim, a escola busca propiciar um ambiente que chame a atenção dos 

estudantes, buscando conhecê-los melhor e saber o que eles preferem, para cada vez 

poder orientá-los com metodologias mais coerente, fazendo com que os próprios 

estudantes se sintam à vontade e motivados para esclarecer suas dúvidas. 

 Nessa formação é necessário a valorização do sujeito e abrir espaço para sua 

autonomia são ações essenciais no processo da educação. Martins (1999) define a 

importância do professor: 

 

O educador é, sem dúvida, o elemento fundamental da comunidade 

educativa, pois desempenha a missão de formar a alma do educando. Em 

função disso, não pode limitar-se a um mero transmissor e conhecimento ou 

a ser apenas alguém que faz da educação um meio de ganhar a vida. Antes 

disso, o educador deve irradiar entusiasmo, vibrando com a ação educativa. 

(MARTINS, 1999, p.136). 

 

 A participação do professor durante esse processo, é essencial para a 

formação dos alunos, pois esse profissional convive diariamente com o aluno, assim 

contribuindo para o trabalho do Orientador Educacional. 



 

 De acordo, com o relato da orientadora, não só a participação do professor, 

mas sim de toda a equipe escolar, é fundamental no processo de formação dos 

alunos. 

 A participação dos professores, coordenadores pedagógicos e toda a escola 

fazem com que o papel do orientador educacional se completa, pois é essencial a 

participação de todos na formação do aluno, assim formando cidadãos críticos. 

 Sendo assim, ressalto as atribuições do orientador educacional durante seu 

trabalho desenvolvido dentro da escola, nesse decorrer o Orientador Educacional 

deve ter a legislação específica acessível, assim determinando suas atribuições. 

 De acordo, com a Lei nº 5564, de 21/12/1968, regulamentada pelo decreto nº 

72.846, de 26 de setembro de 1973, que provê sobre o exercício da profissão de 

Orientador Educacional. 

 Durante a leitura e pesquisa minuciosa da lei, em relação as atribuições do 

Orientador Educacional, pode-se perceber que os artigos 8º e 9º relatam mais 

detalhadamente as atribuições desse profissional da educação.  

 Os desafios atuais encontrados pela a Orientadora da escola, são muitos, pois 

a cada dia surge novas situações complicadas para resolver. 

 Sendo assim, com as leituras realizadas e a pesquisa de campo que me ajudou 

a ficar mais próxima da realidade da orientação nas escolas. O Orientador 

Educacional precisa ajudar o aluno a compreender sua realidade, oferecer subsídios 

e conduzir o educando nesse caminho. 

 Durante essa formação, é fundamental que todo a equipe escolar, professores 

e orientador educacional estejam unidos, pois, todos os dias surgem desafios e esses 

profissionais precisam estar preparados para melhor seus alunos, para que sintam 

confiantes e motivados para esclarecer suas dúvidas, assim tendo um resultado 

satisfatório na formação dos alunos. 

  

4- CONCLUSÃO 

 

 Esse artigo científico buscou investigar a importância da orientação 

educacional nas escolas, o papel do orientador é fundamental nesse processo de 

formação. Este profissional, tem a responsabilidade de apoiar e orientar todos os 

estudantes, assim conduzindo o educando e oferendo subsídios de orientação ao 

mesmo. 



 

 Diante de tudo isso que foi apresentado, podemos concluir que para se 

construir uma educação de qualidade, precisa-se do orientador educacional 

juntamente com os professores e de toda a equipe escolar, com objetivos definidos e 

uma liderança centrada na competência. A educação é um processo contínuo que 

envolve coordenação e orientação da prática educacional de forma coletiva, que se 

modifica a todo instante.  
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