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Resumo 

 

A Educação não é uma área pura, ela é híbrida, o que revela em si e por si seu 

caráter interdisciplinar. Neste cenário um profissional imprescindível é o 

Orientador Educacional. O Orientador Educacional é um dos profissionais da 

equipe de gestão escolar. Seu papel é de ser o mediador de todas as relações 

dentro da escola, (aluno-aluno, aluno-professores, professores-famílias e 

famílias-escola). Isso porque este profissional possibilita a criação de espaços 

de diálogo e escuta entre todos os envolvidos na comunidade escolar. O 

presente estudo tem como objetivo investigar a formação e atuação do 

Orientador Educacional, em uma perspectiva interdisciplinar. Para isso, optou-

se por um estudo qualitativo. Foram entrevistados nove orientadores 

educacionais e os dados gerados na pesquisa foram analisados por meio de 

análise de conteúdo. Os resultados apontaram que os orientadores educacionais 

desta amostragem trouxeram diferentes concepções de educação. Ressaltaram 

a importância dos conteúdos ligados a formação em psicologia, além da 

experiência adquirida no cotidiano do trabalho. Não existe um consenso entre os 

participantes desta amostragem sobre o papel do orientador educacional junto a 

equipe escolar. Foi diagnosticado a importância do trabalho junto às famílias e 

de uma linguagem adequada para alcançar a todos dentro da comunidade 

escolar. Sobre os saberes necessários para ser um orientador educacional foi 

descrito pelos participantes a escuta analítica, análise institucional e 

desenvolvimento humano, competências e habilidades que fazem parte da 

formação do psicólogo. Novos estudos sobre o trabalho do orientador 

educacional devem ser desenvolvidos, assim como a militância por uma política 

pública educacional que possibilite a inserção deste imprescindível profissional 

em todas as escolas do país. 

Palavras – chave: orientação educacional, psicologia escolar e educacional, 

educação. 

 



ABSTRACT 
 

Education is not a pure area, it is hybrid, which reveals in itself and by itself its 

interdisciplinary character. In this scenario an indispensable professional is the 

educational couseler. The educational couseler is one of the professionals in the 

school management team. Its role is to be the mediator of all relations within the 

school, (student-student, student-teachers, teachers-families and school-

families). This is because this professional enables the creation of spaces for 

dialogue and listening among all those involved in the school community. The 

present study aims to investigate the formation and performance of the 

educational couseler, in an interdisciplinary perspective. For this, a qualitative 

study was chosen. Nine educational couseler were interviewed and the data 

generated in the research were analyzed through content analysis. The results 

showed that the educational couseler of this sample brought different 

conceptions of education. They emphasized the importance of contents linked to 

training in psychology, in addition to the experience acquired in the daily work. 

There is no consensus among the participants of this sampling about the role of 

the educational supervisor with the school staff. The importance of working with 

families and a language adequate to reach everyone within the school community 

was diagnosed. On the knowledge needed to be an educational couseler was 

described by the participants the analytical listening, institutional analysis and 

human development, skills and abilities that are part of the psychologist's training. 

New studies on the work of the educational advisor must be developed, as well 

as the militancy for an educational public policy that makes possible the insertion 

of this indispensable professional in all the schools of the country. 

Keywords: educational couseler, school and educational psychology, education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 



Apresentação 

Quando me vejo neste momento de defesa da minha tese de 

doutoramento, retomo meu ingresso no curso de psicologia em fevereiro de 2005 

com o intuito de trabalhar na Educação me tornando professor universitário e 

pesquisador. No sexto semestre do curso, quando tive a disciplina de Psicologia 

Escolar I, percebi que poderia ter mais um campo de atuação. Antes disso, ainda 

no meu segundo semestre do curso comecei a vivenciar a prática acadêmica, 

pois me tornei monitor de Anatomia e Fisiologia Humana e, no terceiro semestre 

do curso fiz minha iniciação cientifica, momento em que tive a certeza de que 

queria seguir o caminho da pesquisa. No quarto semestre na disciplina Projeto 

Investigativo em Psicologia – PIP, pudemos desenvolver em grupo, um projeto 

sobre a interdisciplinaridade intitulado: “A percepção dos estudantes de 

psicologia e fisioterapia sobre a Interdisciplinaridade”, trabalho este que rendeu 

duas publicações de resumos em congressos. 

 Este trabalho direcionou o meu interesse por este tema, pois a 

possibilidade de diálogo entre as diferentes disciplinas trazia à tona uma questão 

que sempre me preocupava na ciência como um todo a formação de “nichos” 

teóricos. 

Em meu trabalho de Trabalho de Graduação Interdisciplinar, pesquisei 

sobre “Os conceitos da interdisciplinaridade no campo da saúde” e desde então 

começamos a pensar e elaborar o projeto de Mestrado. Fiz meu mestrado em 

Distúrbios do Desenvolvimento um programa interdisciplinar nas áreas de 

psicologia, saúde e educação.  

Defendi minha dissertação de mestrado em novembro de 2011 

“Interdisciplinaridade: A percepção das mães sobre os diferentes atendimentos 

recebidos por crianças com paralisia cerebral”, logo na sequencia em fevereiro 

de 2012 iniciei minha carreira como professor universitário lecionando no curso 

de pedagogia, já no segundo semestre do mesmo ano estava dando aula na 

graduação de psicologia e também em cursos de especialização em psicologia 

escolar e psicologia social. 



Em janeiro de 2013 fui contratado em um colégio particular para ser 

orientador educacional do ensino médio e com isso foi a oportunidade que 

esperava para poder aplicar meus conhecimentos de psicologia escolar. Depois 

de três anos tendo experiências e vivencias dentro da escola no segundo 

semestre de 2015 começo a me planejar para o processo seletivo do doutorado. 

Devido meu interesse pela interdisciplinaridade e toda minha história no 

Mackenzie não tive qualquer dúvida em querer fazer o doutorado em Educação, 

Arte e História da Cultura.  

No curso fiz as duas disciplinas obrigatórias, no primeiro semestre a 

disciplina: Processos Interdisciplinares em Educação, Arte e História da Cultura, 

este curso possibilitou um aprofundamento no conceito de interdisciplinaridade 

bem como a discussão da sua pratica, fato este que foi fundamental para a 

alicerçar a discussão sobre interdisciplinaridade em meu projeto. No segundo 

semestre cursei Seminários Avançados em Educação, Sociedade e Desafios 

Educacionais, esta matéria foi essencial para a discussão da formação e 

desafios do profissional em educação no caso do meu projeto o orientador 

educacional, uma vez que toda prática educacional tem uma função social. 

Cursei também as seguintes disciplinas optativas: Educação Social 

Formação do Educador: processos e tecnologias e na Pós-Graduação em 

Administração de Empresas cursei a disciplina Gestão Inclusiva na Diversidade. 

A matéria Educação Social muito mais do que a discussão sobre os 

diferentes teóricos da educação e sua relação com a atualidade possibilitou o 

aprofundamento epistêmico deste projeto. Formação do Educador: processos e 

tecnologias trouxe a discussão das possibilidade e desafios dos processos 

tecnológicos dentro da estrutura educacional mostrando suas diversas 

possibilidades de aplicações.  

Cursar a disciplina Gestão Inclusiva na Diversidade no programa de 

Administração de Empresas muito mais do que conhecer teóricos da 

administração que discutem inclusão e diversidade foi um exercício 

interdisciplinar possibilitando uma troca que enriqueceu a todos do grupo. 



Assim, esta tese de Doutorado confirma meu interesse pela pesquisa 

interdisciplinar, pois a possibilidade de diálogo entre as diferentes disciplinas e 

os seus diferentes atores profissionais é objeto de interesse de meus estudos 

juntando a minha formação em psicologia e meu campo de trabalho a educação, 

nesta interface entre Psicologia e Educação surge meu questionamento:  a 

formação e atuação do orientador educacional. Profissional que considero 

fundamental dentro da equipe de gestão escolar, pois ele faz a mediação e o 

gerenciamento de conflitos entre todos dentro da comunidade escolar, em prol 

do desenvolvimento e emancipação daquele sujeito que está como seu aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



 Introdução 

A Educação não é uma área pura, ela é híbrida, pois abarca saberes da 

Pedagogia, Psicologia, Política, Sociologia, Antropologia, Administração, 

Política, Economia e Ecologia o que revela em si e por si seu caráter 

interdisciplinar. A Educação no seu sentido Stricto sensu é construída e pensada 

pelos educadores e no cotidiano escolar ela é feita por todos que estão inseridos 

no ambiente educacional, ou seja, ela vai muito além dos processos de ensino-

aprendizagem.  

Neste cenário que ultrapassa as questões de ensino-aprendizagem um 

profissional faz-se mais do que necessário, e sim imprescindível, o Orientador 

Educacional. O Orientador Educacional (OE) é um dos profissionais da equipe 

de gestão de uma escola. Segundo Pascal, Honorato e Albuquerque (2008) seu 

papel é de ser o mediador de todas as relações dentro da escola, (aluno/ aluno, 

aluno/ professores, professores/ famílias e famílias/ escola). Isso porque este 

profissional possibilita a criação de espaços de diálogo e escuta entre todos os 

envolvidos na comunidade escolar. Assim, estudar a formação e atuação deste 

profissional é extremamente complexo e necessário, pois o trabalho do 

orientador educacional esta alicerçado em uma abordagem interdisciplinar. 

 Segundo Minayo (1991), interdisciplinaridade na área da saúde coletiva 

apresenta-se como uma exigência interna, pois a saúde e a doença no seu 

âmbito social envolvem simultaneamente relações sociais, emocionais, afetivas 

e biológicas, além de razões sócio históricas e culturais dos indivíduos e grupos. 

Transcendendo a afirmação da autora a interdisciplinaridade na Educação 

poderia ser vista também como uma exigência interna, pois a Educação assim 

como a saúde envolve as relações acima citadas. Dessa forma, este caráter 

interdisciplinar do profissional de OE pressupõe mudanças no perfil destes 

profissionais que compõem a equipe de gestão da escola.  

A escola é uma instituição produto e produtora da sociedade, um espaço 

para que as crianças e adolescentes tenham muito mais do que formação 

acadêmica, e sim um lugar de ensaio e erro para vida, um ambiente no qual 

estes jovens possam se emancipar como sujeitos críticos e reflexivos. O 



orientador educacional é o profissional da escola responsável por fazer esta 

mediação entre os estudantes e suas diferentes demandas, além de possibilitar 

a criação de espaços criativos de escuta e ação para a emancipação destes 

sujeitos. 

Assim, este profissional que é imprescindível no organograma das 

escolas, muitas vezes acaba não existindo, tendo seu papel feito, em grande 

parte das vezes feito por outros funcionários que atuam no contexto escolar. Vale 

ressaltar que o orientador educacional, na cidade de São Paulo, somente se faz 

presente nas escolas particulares. 

Para verificar a produção indexada sobre o tema “orientação 

educacional”, primeiramente foi feito uma busca no Portal periódicos da CAPES, 

pois, este possui em seu acervo, de acordo com os dados do próprio site mais 

de 38 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e a diversas bases 

de dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e 

científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros 

tipos de materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento. O levantamento 

nas bases de dados nacionais foi utilizado o descritor orientação educacional 

entre aspas, ou seja, “orientação educacional” para que somente os artigos 

relacionados a este tema fossem recuperados. 

 

Nas bases nacionais foram encontrados 34 artigos, porém destes 

somente 3 artigos abordam o trabalho do orientador educacional. 

      

 Quadro 1 – Artigos que abordam o trabalho do orientador educacional 

AUTORES REVISTA ANO 

Pereira, Sousa e 
Medeiros Neta 

HOLOS 2014 

Pascoal, Honorato e 
Albuquerque 

Educação em 
Revista 

2008 

Casarin e Ramos Revista 
Psicopedagogia 

2007 

  Fonte: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL0ZCMpv3TAhWIPpAKHdcZBocQFghpMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.revistapsicopedagogia.com.br%2Fdetalhes%2F347%2Ffamilia-e-aprendizagem-escolar&usg=AFQjCNGelnqMAr3S6mT14bn-cExqrCZHYA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL0ZCMpv3TAhWIPpAKHdcZBocQFghpMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.revistapsicopedagogia.com.br%2Fdetalhes%2F347%2Ffamilia-e-aprendizagem-escolar&usg=AFQjCNGelnqMAr3S6mT14bn-cExqrCZHYA


O artigo de Pereira, Sousa e Medeiros Neta (2014) visa analisar as 

políticas de educação profissional no Brasil a partir dos anos 1990 e as suas 

repercussões no trabalho do Orientador Educacional do CEFET-RN, em 1995, 

1999 e 2005. A pesquisa apontou que a reforma da educação profissional 

brasileira a partir dos anos 1990 contribuiu para a (des)configuração do trabalho 

do Orientador Educacional junto aos estudantes. 

 

O trabalho de Pascoal, Honorato e Albuquerque (2008) discute o papel do 

orientador educacional no Brasil a partir de uma perspectiva histórica sendo está 

uma das funções do pedagogo. Os autores afirmam que em diferentes estados 

brasileiros e nas diferentes redes escolares, este profissional, se existente, 

recebe denominações variadas e exerce atividades também variadas. Tal 

diversidade descaracteriza a real dimensão de seu fazer profissional e 

estabelece um conflito entre os diversos papéis desempenhados pelos 

diferentes profissionais da educação. Além disso, os autores discutem a 

especificidade do trabalho do orientador educacional e apontam para a 

necessidade de sua presença em todas as escolas da rede escolar brasileira. 

 

Casarin e Ramos (2007), em seu artigo denominado “Família e 

aprendizagem escolar”, afirmam que a orientação educacional é vital para as 

pessoas, tanto nas instituições de ensino quanto nas famílias, uma vez que a 

aprendizagem e o desempenho escolar dependem, primeiramente, da inter-

relação familiar e, posteriormente, da relação professor-aluno. Sendo o 

orientador educacional responsável por mediar este diálogo entre escola e 

família em prol da melhoria da aprendizagem escolar. 

 

Resumidamente, estes trabalhos tratam da função do orientador 

educacional dentro do cenário das políticas públicas, sua função dentro de uma 

perspectiva histórica e por último como um mediador das relações escolares e 

do processo de ensino e aprendizagem. 

 

Já para o levantamento bibliográfico na literatura internacional um 

periódico merece destaque “International Journal for the Advancemente of 

Couselling”, esta revista tem como objetivo promover o intercâmbio de 



informações sobre atividades de aconselhamento em todo o mundo. A busca 

neste veículo foi utilizado o unitermo Educational Couseler foram encontrados 

265 artigos publicados entre 1978 e 2005.  

 

   Quadro 2 – Números de artigos publicados e ano 

ANO NÚMERO DE ARTIGOS 

1978- 1980 25 

1981 - 1990 125 

1991- 2000 60 

2000-2005 55 

      Fonte: https://link.springer.com/journal 

Chama a atenção o fato de que sendo está uma publicação corrente a 

falta de artigos mais atuais sobre o tema. Conjecturar fatores para esta escassez 

de publicações sobre o tema nos últimos reflete uma tendência mundial da perda 

da importância do lugar dos orientadores educacionais nas escolas.  

 

Constatamos também somente três artigos que tratam especificamente 

do trabalho do orientador educacional. Os outros focaram em relatórios sobre 

orientação e aconselhamento em contextos específicos; Populações especiais; 

Aplicações especiais; Serviços de aconselhamento nos países em 

desenvolvimento. Os três artigos que trabalharam sobre o papel especifico do 

orientador foram: 

 

Abal et. al. (1994) discutiu sobre o papel do orientador educacional por 

meio de questionários que foram preenchidos por uma amostra de 300 

estudantes e 300 professores localizados em todas as cinco zonas educacionais 

do Kuwait. O estudo apontou a existência de percepções conflitantes sobre o 

papel do orientador educacional, de modo que não há um alicerce comum para 

embasar o trabalho do orientador. 

 

A pesquisa de Rodriguez et. al. (1993), sobre o desenvolvimento e 

perspectivas do aconselhamento educacional no México, mostrou que 50% dos 

profissionais que atuam são psicólogos ou pedagogos, e que o restante, não 



possui formação especifica para ser orientador educacional. Os autores apontam 

a necessidade de uma formação especifica para os orientadores educacionais. 

Foi ressaltado que a grande função do orientador no México na década de 1990 

era o papel de orientador vocacional. 

 

Israelashvili (1992), em sua pesquisa sobre a orientação educacional na 

Escola Secundária Israelense, mostrou a ênfase na preparação para o 

recrutamento militar, ou seja, a função do orientador educacional é preparar os 

adolescentes do ensino médio para o serviço militar obrigatório. 

Resumidamente, o autor investigou a contribuição do orientador educacional no 

processo de transição do aluno do ensino médio para o serviço militar. 

 

Desse modo, neste recorte da literatura internacional fica claro a 

dimensão política da orientação educacional já que é o orientador fará a 

mediação não só das relações que o aluno este circunscrito dentro da escola, 

mas também trabalhara em concordância com as diretrizes educacionais de 

cada pais: No Kuwait falta de uma base comum para o trabalho do orientador 

educacional, em Israel este profissional deve preparar o aluno do ensino médio 

para o exército e no México o papel do orientador educacional está ainda 

relacionado as funções de orientação vocacional e ou profissional. 

 

Foi feito também o levantamento das dissertações e teses – IBICT e 

Banco de teses da CAPES ambos com os descritores orientação educacional 

entre aspas para garantir que a busca de teses e dissertações estariam 

estritamente ligadas a este tema. O levantamento no IBICT teve como resultado 

14 trabalhos, estes estão compostos 12 dissertações e 2 teses. Foi excluído da 

amostragem a tese que discutia a orientação educacional do paciente 

hipertenso, finalizando assim nossa amostragem em um total de total de 13 

trabalhos. 

 

 

 

 

 



      Quadro 3 – Números de dissertações e teses IBICT por ano 

ANO NÚMERO DE 

DISSERTAÇOES E 

TESES 

1976- 1980 4 

1981 - 1990 5 

1991- 2000 1 

2000-2018 3 

      Fonte: https://bdtd.ibict.br 

O Quadro 3 mostra que entre 1976 a 1980 foram feitas 4 pesquisas, de 

1981 a 1990 um total de 5, um único trabalho entre 1991 e 2000 e 3 trabalhos 

de 2000 a 2018. 

Os três trabalhos entre 2000 e 2018 foram dissertações de mestrado. Na 

primeira dissertação, Silva (2012) discute a práxis do serviço de orientação 

educacional sob a perspectiva da teoria sistêmica e do desenvolvimento moral. 

De acordo com a autora, o orientador educacional que norteia sua ação na ótica 

sistêmica observa as relações internas e externas e o papel exercido pelos 

componentes da família, assim como dos demais grupos, contribui para a 

manutenção do comportamento e a estabilidade do sistema como um todo. E, 

em relação a moral infantil, alicerçou seu trabalho nos conceitos de 

desenvolvimento moral de Piaget. 

Na segunda dissertação, Ferreira (2013) apresenta as possibilidades de 

atuação do orientador educacional que estão presentes nas escolas públicas do 

Distrito Federal fundamentando a discussão da sua atuação prática na Teoria da 

Complexidade de Edgard Morin. Esta dissertação concluiu que a eficiência do 

trabalho do orientador educacional depende da parceria estabelecida com 

professores e com os pais. 

Na última dissertação analisada, o autor Azevedo (2016) discute, em sua 

pesquisa, as relações e contradições entre a legislação nacional vigente 

referente ao Serviço de Orientação Educacional e as demandas dos sistemas de 

ensino estaduais públicos do Brasil. Concluiu que as redes estaduais demandam 

pela ação do orientador educacional, considerando, em sua maioria, que essa 



ação é inerente ao Pedagogo. Também concluiu que a maior contradição entre 

a legislação vigente e as demandas dos sistemas estaduais consiste no fato de 

que a orientação educacional não é privativa a uma profissão.  

Já no Banco de teses da CAPES foram encontradas 140 pesquisas sendo 

que 61 tratavam da orientação educacional vinculada as questões escolares ou 

seja, 43% do total da amostragem. Sendo 57 dissertações de mestrado, e 4 

teses de doutoramento. Foram excluídos os trabalhos que discutiam as 

orientações psicoeducativas com os diferentes grupos como idosos, portadores 

de HIV, gestantes, mães de crianças com adolescentes, cuidadores entre outros, 

indígenas, trabalhos sobre orientação profissional, vocacional ou para o trabalho 

e formação em pedagogia. 

      Quadro 4 – Números de dissertações e teses CAPES por ano 

ANO NÚMERO DE 

DISSERTAÇOES E 

TESES 

1988- 1998 41 

1999 - 2009 11 

2010- 2018 9 

      Fonte: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ 

O Quadro 4 descreve que entre 1988 a 1998 foram feitos 41 trabalhos, 

entre 1999 e 2009 foram 11 e entre 2010 e 2018 foram feitas 9 pesquisas. Estes 

dados do Banco de Teses e Dissertações da Capes deixam evidente como ao 

longo dos anos a produção sobre orientação educacional foi decaindo. 

Provavelmente, por uma perda de espaço deste profissional dentro no universo 

escolar, uma vez que em muitos estados eles não estão presentes na rede 

pública, podendo ser encontrado grande parte das vezes em escolas particulares 

cujo poder aquisitivo de sua clientela é médio e médio alto. 

 

Importante ressaltar que dos 9 trabalhos encontrados nesta base de 

dados entre 2010 e 2018 três deles estão presentes na IBICT e foram 

apresentados no recorte de pesquisa desta base de dados, os outros seis 

trabalhos serão apresentados a seguir: 



O trabalho de Iavelberg (2011) trata dos sentidos atribuídos ao orientador 

educacional no exercício de sua função. A análise do autor verificou a existência 

de tensões entre a escola e o trabalho do orientador educacional, e que os 

sentidos produzidos pelo orientador educacional estão sendo atravessados pelo 

discurso técnico e pela lógica instrumental tornando o papel do orientador 

dominado por conflitos, ambiguidades e contradições. 

 

Pottker (2013), em sua dissertação, analisou as narrativas de orientadoras 

educacionais sobre as temáticas de gênero e sexualidade. O autor discutiu esta 

temática a partir da genealogia foucaultiana e sua relação com a cartografia de 

Gilles Deleuze.  Seu estudo concluiu que embora a normalização constitua uma 

parte marcante da atuação da Orientação Educacional com relação a gênero e 

sexualidade, existem também alguns focos de resistência. 

 

O trabalho de Mendonça (2013) dispõe-se a ampliar reflexões acerca dos 

desafios atuais da escola em relação ao olhar sobre os chamados outros da 

educação, a partir da questão étnico-racial negra na escola pública. Ainda 

segundo a autora, as reflexões provocadas pela pesquisa nos permitem 

repensar as práticas da Orientação Educacional e a necessidade de que as 

histórias e experiências de estudantes e suas famílias contribuam para a 

abertura de reinvenções dessa prática a partir do cotidiano da escola, que 

permita provocar fissuras no padrão hierarquizante e desqualificador das 

crianças e jovens negros. 

 

A dissertação de Massalai (2013) teve como objetivo fazer uma análise 

do discurso acerca das concepções e das práticas das Orientadoras 

Educacionais frente à demanda escolar em Escolas Estaduais de um município 

de Rondônia. Os resultados da análise do discurso das Orientadoras 

Educacionais revelaram que elas são consideradas como as grandes 

responsáveis por manter o equilíbrio nas escolas, ao serem chamadas para fazer 

tudo, acabam não fazendo o que seria próprio de suas funções, respondendo 

por ações que não são delas. Este processo que intensifica seu trabalho faz com 

que elas acabem “apagando incêndios” e revelando a face de uma escola que 

apenas pune os alunos pelo seu pretenso fracasso e não reflete sobre o que está 



implícito nos inúmeros encaminhamentos escolares, cuja característica primeira 

é o crescente e profundo desejo de medicalizar a vida de crianças e 

adolescentes. 

 

Lenz (2015) apresentou em seu trabalho de mestrado os resultados e as 

reflexões decorrentes de um estudo sobre a mediação de conflitos escolares nas 

práticas da Orientação Educacional, a autora afirma que são poucos os trabalhos 

que apontam para formas diferenciadas, eficazes e democráticas, 

principalmente na área da Orientação Educacional para a mediação de conflitos. 

Assim, de acordo com a autora por meio do diálogo que o orientador estará 

auxiliando os sujeitos a se comunicarem traçando compromissos solidários e 

aprendizagens de vida. 

 

Martins (2016) discutiu a necessidade da orientação educacional estar 

atenta quanto aos desafios atuais da educação e ao bullying. A pesquisa foi um 

estudo de caso em uma instituição no Rio de Janeiro, que confirmou a existência 

de práticas de bullying já no primeiro segmento do ensino fundamental. A 

pesquisadora conclui com a necessidade de diálogo e a elaboração de uma 

sistematização de atividades como estratégias para a orientação educacional na 

realização de ações de prevenção e enfrentamento ao bullying nessa escola, em 

parceria com os demais departamentos da instituição, por meio da mediação e 

integração entre todos. 

Analisando os trabalhos levantados podemos afirmar que todas as 

pesquisas trouxeram atividades que fazem parte do cotidiano do orientador 

educacional. Assim, considerando a escassez de estudos atuais sobre o tema 

“orientação educacional” defendo a importância do presente estudo que 

intenciona investigar a formação e atuação do orientador educacional. Vale 

lembrar que seu papel é fundamental e necessário no organograma institucional 

das escolas, uma vez que este profissional atua na elaboração, avaliação e 

reformulação do projeto político-pedagógico da escola, além de poder promover 

e auxiliar na circulação de ideias, contribuindo para a busca de soluções criativas 

e conjuntas das demandas escolares elaborando intervenções individuais ou 

coletivas.  



Diante do exposto, o presente estudo se propôs a investigar a formação 

e atuação do Orientador Educacional, em uma perspectiva interdisciplinar. O 

propósito da pesquisa foi desenvolver parâmetros conceituais e metodológicos 

que possam colaborar para compreender a formação e atuação do orientador 

educacional no contexto escolar. Além disso, temos como objetivos específicos: 

 Identificar a concepção de educação presente na prática dos 

orientadores educacionais;  

 Analisar, na perspectiva do orientador educacional sua atuação na 

gestão escolar;  

 Conhecer como a formação para a prática de orientação é 

entendida pelo orientador educacional; 

 Conhecer como é feito o trabalho junto as famílias 

 Identificar quais são as dificuldades e desafios que o orientador 

educacional enfrenta na prática cotidiana; 

 Apontar os conteúdos que são necessários para atuação do 

orientador educacional. 

Para a realização da pesquisa, optou-se por um estudo qualitativo cuja a 

representatividade de uma amostra não é numérica, pois o foco está no 

aprofundamento e abrangência da compreensão do tema. Foram entrevistados 

nove orientadores educacionais e os dados gerados na pesquisa foram 

analisados por meio de análise de conteúdo. Desse modo, é a singularidade dos 

sujeitos de pesquisa que legitimam a produção de conhecimento, ou seja, os 

próprios orientadores educacionais. 

A presente tese está organizada da seguinte maneira: 

 Capitulo 1- Referencial Teórico. O referencial teórico desta tese está 

composto por dois segmentos. No primeiro, discutimos os conceitos de 

educação e interdisciplinaridade. No segundo, apresentamos a história e 

profissão do orientador educacional no Brasil, e a relação do orientador 

educacional com a interdisciplinaridade. 

 Capítulo 2- Método. Apresentaremos ao leitor os processos 

sistematizados desta pesquisa. Está dividido em: abordagem 



metodológica, sujeitos de pesquisa, procedimentos para coleta de dados, 

procedimentos de análise dos dados. 

 Capítulo 3 – Resultados e Discussão. Neste capitulo estão detalhados os 

resultados desta pesquisa e a discussão aprofundada destes resultados.  

 Por último, retomamos os objetivos da pesquisa, apresentamos nossos 

apontamentos e reflexões finais sobre esta investigação e apresentamos 

os referenciais bibliográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 



1. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico desta tese está composto por dois segmentos. No 

primeiro, discutimos os conceitos de educação e interdisciplinaridade. No 

segundo, apresentamos o papel do orientador educacional numa perspectiva 

histórica e sua relação com a interdisciplinaridade. 

1.1. EDUCAÇÃO 

A educação é um fenômeno social e complexo, uma vez que todo o 

funcionamento e organização social se constituem por meio de uma ação 

educativa, que é produto e produtora das relações sociais, da cultura e do 

processo civilizatório. De acordo com Adorno (2003) o papel fundamental da 

educação seria emancipar os homens, retirar os homens do seu estado de 

natureza e investir neles a condição de senhores.   

Embora Adorno não seja um teórico da educação, suas reflexões de 

ordem filosófico-social oferecem subsídios para a compreensão dos processos 

de (de) formação deste homem na sociedade, do desenvolvimento e decadência 

da cultura e educação. Esses conceitos possibilitaram um robusto arcabouço 

teórico afiliado a Teoria Critica para o discutir o processo histórico de produção 

da educação vista como relação social de dominação. Além disso, apontam para 

uma tarefa de emancipação social que deveria ser desenvolvida pela escola. 

Para maior compreensão da Educação como possibilidade de 

emancipação dentro das ideias de Adorno, recorremos ao conceito de 

esclarecimento apresentado no primeiro capítulo do livro “Dialética do 

Esclarecimento”. Para Kant (1974), esclarecimento é o processo de 

emancipação intelectual, resultado não apenas do processo histórico de 

superação da ignorância e da preguiça de pensar por conta própria, mas, 

também, da capacidade de superar a dominação de uma classe de opressores 

sobre a humanidade: dominação intelectual, política e econômica.  

Assim, para Kant, autonomia ou emancipação seria a capacidade de 

superar a menoridade da razão, ou seja, sua subordinação ao estabelecido e ao 



aparente e, como consequência, a libertação da opressão imposta pelos 

governantes.  

Adorno e Horkheimer (1985) discutem as contradições da racionalidade e 

da realidade social, o entrelaçamento inseparável entre a racionalidade para 

dominar a natureza e os resultados contraditórios desse processo, procurando 

esclarecer como o próprio domínio da natureza tornou-se nova forma de 

dominação do homem. 

A indicação da necessidade de libertação desta nova forma de dominação 

do homem, a dominação da própria consciência, operada pelos mecanismos da 

Indústria Cultural, faz-se necessário que a escola trabalhe, como opção 

pedagógica e política, para favorecer o desenvolvimento da humanização do 

homem, de modo a capacitá-lo para a autorreflexão e para ser capaz de agir 

sobre as condições de opressão, posicionando-se contra elas e libertando-se 

delas (ADORNO E HORKHEIMER;1985) 

A educação seria o meio capaz de fazer o homem descobrir sua força de 

ação para a mudança, para construir o seu verdadeiro mundo de justiça social 

sob a égide da tolerância, da solidariedade, do respeito e da ação coletiva, 

orientada para o bem comum. Deliberadamente, deve fomentar a capacidade de 

superar o conformismo e a indiferença, a capacidade de experimentar, de 

arriscar, de fazer diferente dos outros, de romper com a heteronímia resultante 

da vida social sob as relações sociais capitalistas. Heteronímia que se revela na 

vida social, pautada por ações determinadas fora do sujeito, e, assim, torna as 

pessoas dependentes de normas que não são assumidas pela sua própria razão, 

isso porque segundo Adorno (2003) a educação deve buscar promover o 

desenvolvimento da subjetividade e da individualidade como condição para viver 

a pluralidade da vida social humana, uma vez que ele aponta como princípio de 

libertação das relações sociais danificadas a capacidade máxima de cada um se 

constituir como sujeito.  

Para Adorno (2003), quem não é autônomo não tem condições de 

reconhecer a autonomia do outro; portanto, quem não se enxerga como o sujeito 

não tem condições de aceitar o outro como sujeito. Nesse sentido, a Educação, 



para superar o estado de dominação da consciência, deveria ser um programa 

deliberado de resistência ao estabelecido, para formar sujeitos não tutelados, 

autônomos, capazes de pensar, de falar e de agir por si mesmos, capazes de 

enfrentar a contradição imanente na vida social sob o capitalismo e agir contra 

essa condição. Assim, uma tarefa da escola, orientada para a formação de 

sujeitos com capacidade de autonomia de pensamento e de ação, ou seja, 

sujeitos livres. 

De acordo com Freire (2012, p.37), “expulsar esta sombra pela 

conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma educação realmente 

libertadora e por isto respeitadora do homem como pessoa”. Para Costa (2016), 

a noção de liberdade, para Paulo Freire, para é aquela que se manifesta no 

processo de se embrenhar nos difíceis domínios da dominação social, 

representada não só pelos imperativos econômicos e suas desigualdades, mas 

pelas representações psíquicas e culturais que reforçam e reiteram a autoridade 

do opressor, imposta e inconteste. 

Segundo Freire (2012) as instituições educativas apresentam de formas 

de silenciamento e violação à palavra do outro, assim faz-se necessário uma 

proposta de diálogo e de amorosidade para fundamentar uma pedagogia não 

conivente com a opressão.  

Segundo Costa (2016) Paulo Freire se compromete com uma visão 

democrática radical, em que a pedagogia esteja a serviço da libertação e da 

mobilização popular. Ele afirma: Punha-se, desde já, um problema crucial na 

fase atual do processo brasileiro. O de conseguir o desenvolvimento econômico, 

como suporte da democracia, de que resultasse a supressão do poder 

desumano e opressão das classes muito ricas sobre as muito pobres. E de 

coincidir o desenvolvimento com um projeto autônomo da nação brasileira. 

Denunciar tal condição social implicava, para Freire (2012), em dar novo 

significado à educação: uma educação para o desenvolvimento e para a 

democracia, entre nós, haveria de ser a que oferecesse ao educando 

instrumentos com que resistisse aos poderes do “desenraizamento” de que a 

civilização industrial.  



Trata-se de uma abertura da sociedade à nova configuração de 

participação social em construção, cujo objetivo é fazer emergir e integrar 

gradualmente cada vez mais os setores marginalizados nas esferas de decisão 

política, seja pela importância simbólica de essas pessoas se inteirarem de 

questões diretamente ligadas à sua realidade social, seja pela pressão que 

exercem, quando organizados, reivindicando soluções a tais questões e 

realizando verdadeiramente um projeto democrático de nação (FREIRE, 2012).  

Um projeto democrático de nação passa pela escola, esta relação 

educação e escola aparentemente é uma relação direta, porém não é a medida 

que a educação também ocorre fora dos espaços escolares. Existe uma 

distinção entre a educação que ocorre dentro e for a dos muros da escola, apesar 

de ambas estarem inseridas em um complexo processo social que é influenciado 

e influencia todas as pessoas envolvidas nestes processos. 

Compreender a educação e a escola dentro do campo da psicologia é 

assumir a posição de que a escola é para os alunos, uma mediação entre 

determinantes gerais que caracterizam seus antecedentes sociais, e o seu 

destino como classe social, de modo que a finalidade da escola é a adaptação e 

transformação dos alunos dentro da sociedade (LIBÂNEO, 2008). 

Desse modo, de acordo com Patto (2008) e Souza (2009), a escola 

deveria ser compreendida por meio das políticas educacionais e pela história 

local de sua constituição enquanto instituição, como referência educacional 

pelos sujeitos que a constituem sem deixar de lado os aspectos sociais e 

ideológicos.  

A evolução histórica da escola, de acordo com Libâneo (2008), permite 

compreender como a ação pedagógica acompanha as formas pelas quais a 

sociedade está organizada. Se o que organiza a sociedade são as relações entre 

as classes sociais, que estão fundadas em relações de contradição, uma vez 

que classes sociais diferentes possuem interesses distintos consequentemente 

estas contradições também existem na escola, pois a escola é um microcosmo 

dentro do macrocosmo que é a sociedade.  



Portanto, a escola pode se organizar tanto para negar às classes 

populares o acesso ao conhecimento como garanti-los, se assume o papel de 

mudança nas relações sociais, cabendo a ela instrumentalizar os alunos para 

superar sua condição de classe tal mantida pela estrutura social. Ainda, de 

acordo com Libâneo (2008), uma escola que se proponha a atender os 

interesses das classes populares terá que assumir suas finalidades sociais 

referidas a um projeto de sociedade onde as relações sociais existentes sejam 

modificadas.  

Independentemente de sua função social, de acordo com Bleger (1987), 

toda instituição é um conjunto de normas e padrões de atividades agrupadas em 

torno de valores e funções sociais. Dessa forma, a instituição poderia ser 

entendida como um conjunto de funções distribuídas de maneira hierarquizada, 

dentro de um espaço delimitado e isso é verificado dentro de qualquer escola. 

Para Berger (1973) as instituições, ou seja, as escolas são produtos e 

produtoras de sua história, portanto é impossível compreender uma instituição 

sem entender o processo histórico em que foi produzida. Assim é possível ter 

elementos os quais são construtivos das relações que são estabelecidas no 

cotidiano da instituição, neste caso a escola. Duarte (1996) afirma que o papel 

da escola é ser um mediador entre a esfera da vida cotidiana e as esferas não 

cotidianas da prática social do indivíduo. Esta conjectura possibilita um consenso 

entre os educadores que a Educação não é neutra, e sim um ato que traduz um 

posicionamento político e faz parte de um contexto histórico, assim a Educação 

é parte de um processo social, histórico e político mais amplo. 

Segundo D´Antino (1998) as instituições caracterizam-se como “palco” de 

experiências e fonte de aprendizado e inquietações, considera, ainda, que a 

maior parte das instituições não possuem um espaço para pensamentos 

reflexivos. É possível observar este fato em muitas escolas, sejam estas públicas 

ou particulares, pois há uma dificuldade de reflexão acerca da instituição e do 

papel de cada indivíduo, uma vez que estão sobrecarregados com os afazeres 

do cotidiano. 



Esta dificuldade de reflexão dentro das instituições possibilita ao 

Psicólogo Escolar/ Orientador educacional buscar explicitar o que está implícito 

dentro da escola, problematizando e refletindo sobre as questões da instituição. 

Isso porque o psicólogo, na condição de psicólogo institucional, não poderá ser, 

por contrato de trabalho, um empregado, mas sim, um assessor ou consultor, 

pois deve garantir sua autonomia profissional e técnica para não prejudicar o 

manejo das situações desde os primeiros contatos com o grupo que solicita a 

intervenção até o curso final do trabalho (GUIRADO, 2004). 

Segundo Bleger (1987), um psicólogo institucional não pode assumir 

vários papéis em uma instituição, nem assumir uma tarefa de outra ordem que 

não for a sua, pois isto implica numa sobreposição e confusão de 

enquadramento, o que dificultará seu trabalho. A presença de um psicólogo no 

cotidiano institucional tem como meta promover e auxiliar na circulação de idéias 

e na promoção de saúde coletiva, contribuindo para a busca de soluções 

criativas e conjuntas (EMILIO, 2008). 

 Desse modo, Bleger (1987) afirma que o psicólogo institucional se 

interessa pela instituição como uma totalidade, podendo se ocupar de uma parte 

dela, mas sempre em função da totalidade. Segundo Guirado (2004), Bleger 

deixa evidente suas preocupações políticas e técnicas no contexto institucional 

chamando a atenção para a dinâmica inconsciente das relações intra e 

intergrupais, pois para o autor não há possibilidade de dissociar o sujeito, e a 

organização grupal e a instituição. 

Para Kaës (1991) quando estamos na instituição somos arrastados pela 

rede da linguagem da mesma, o que nos gera sofrimento por não conseguirmos 

que a singularidade da nossa fala seja reconhecida. O autor considera que 

existem três fontes de sofrimento na instituição, seriam estas: inerente ao próprio 

fato institucional, inerente a uma determinada instituição específica (no que se 

diz respeito a sua estrutura social e estrutura inconsciente própria) e por último 

relacionada à configuração psíquica do próprio sujeito.  

O autor ainda escreve que a ausência de mecanismos de defesa e 

sublimação pode ter como consequências tanto a destruição do sujeito (corpo 



ou vida psíquica) quanto a destruição do objeto e do vínculo. Acrescenta que o 

sofrimento nas instituições leva a paralisação e deterioração do espaço psíquico 

interno, dos espaços comuns e compartilhados. 

 A Educação, hoje, passa por tal descrédito, que muitos profissionais 

desta área parecem não acreditar em suas possibilidades de transformação. 

De acordo com Emilio (2008) faz-se necessário a criação de espaços 

institucionais que possibilitem a circulação de ideias, e que colabore para 

identificação e discriminação de situações-problema, caso contrário estas 

poderão ficar depositadas em um único indivíduo ou grupo, ou seja, o aluno 

problema, a família desestruturada, a professora doente, os alunos de inclusão, 

entre tantos outros exemplos, sem que nunca se consiga observar que a raiz 

do problema está na própria instituição. 

 

1.2. INTERDISCIPLINARIDADE  

A compreensão do conceito de interdisciplinaridade vem se tornando cada 

vez mais objeto de estudos e atenção de muitos pesquisadores (D´ANTINO, 

2008). No Brasil os grandes disseminadores da interdisciplinaridade são: Ivani 

Fazenda e Hilton Japiassu. Ambos têm em comum na formação a experiência 

europeia, possuindo como referência Georges Gusdorf, primeiro a propor uma 

proposta interdisciplinar de trabalho para pesquisa dentro das ciências humanas 

(SILVA, 2000). Gusdorf elaborou um projeto de pesquisa interdisciplinar para as 

ciências humanas, que apresentou em 1961 à UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) (D´ANTINO, 2008). Segundo 

Melo (2003) apud D`Antino (2008) Gusdorf tinha o intuito de enfrentar o 

aparecimento de inúmeras especializações propondo criar uma mentalidade 

interdisciplinar. 

 Em 1976 o lançamento do livro Interdisciplinaridade e a patologia do saber 

de H. Japiassu, cujo prefácio foi escrito por Gusdorf, foi um marco para se pensar 

na interdisciplinaridade no Brasil, posteriormente Ivani Fazenda foi apresentada 



ao autor, e esta começou a se dedicar a pesquisa do tema interdisciplinaridade 

nas suas mais diferentes facetas (SILVA, 2000) 

Georges Gusdorf, no prefácio do livro “Interdisciplinaridade e a patologia 

do saber”, de Hilton Japiassu (1976), escreveu: “A exigência interdisciplinar 

impõe a cada especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando 

consciência de seus próprios limites para acolher as contribuições das outras 

disciplinas” (JAPIASSU, 1976, p.26).  

 Japiassu (1976) afirma que interdisciplinaridade pode ser entendida como 

uma axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e definidas no nível 

hierárquico imediatamente superior, o que introduz noção de finalidade.  Deste 

modo, o autor explica que é um método capaz de fazer com que duas disciplinas 

interajam entre si. 

 Segundo Fazenda (1992) interdisciplinaridade é uma relação de 

reciprocidade, de mutualidade, ou melhor, dizendo um regime de copropriedade 

que irá possibilitar o diálogo entre os interessados. A interdisciplinaridade 

depende basicamente de uma atitude. 

 Em suma, interdisciplinaridade é um sistema de dois níveis (coordenação 

e relações de parceria) com o objetivo de superar a fragmentação do 

conhecimento.  

Sendo assim, para Silva (2000) a integração entre as disciplinas é 

facilitada e orientada pela existência de uma temática comum a todas que 

observarão o objeto a ser estudado, exigindo, portanto, a cooperação e 

coordenação entre elas. 

 Segundo Santomé (1998) apostar na interdisciplinaridade significa 

defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, mais flexível, solidária, 

democrática. A palavra interdisciplinaridade, graças a sua etimologia, Inter 

(preposição latina que significa: entre, no meio de, no número de e junto de) e 

Disciplinaridade (do substantivo disciplina, do conceito latino de aprender) traduz 

não apenas o vínculo ente os saberes, como também, o de um saber com o outro 

saber, ou dos saberes entre si (COIMBRA, 2000). 



           Portanto, para Coimbra (2000), interdisciplinar consiste em um tema, 

objeto, ou abordagem em que duas ou mais disciplinas, intencionalmente, 

estabelecem nexos e vínculos entre si para alcançar um conhecimento mais 

abrangente, ao mesmo tempo diversificado e unificado. 

 É importante dizer que de acordo com Leff (2000) a discussão a respeito 

da interdisciplinaridade vem à tona no final dos anos 60, começo da década de 

70, como um dos sintomas de uma crise que se manifesta pelo fracionamento 

do conhecimento. 

 Este fracionamento do conhecimento leva a uma necessidade cada vez 

maior de uma abordagem de perspectiva interdisciplinar que congregue as 

diferentes áreas do saber, isso porque o pensamento cartesiano, embora, tenha 

conduzido a avanços e especializações, levou também a hiper-especialização, 

uma vez que segundo Leff (2000) esta racionalidade caracterizou-se pela divisão 

do trabalho intelectual e fragmentação do conhecimento. 

 O paradigma cartesiano, portanto, hoje veem sendo repensado por uma 

forma mais integradora do conhecimento, uma vez que tal modelo se encontra 

esgotado, conduzido, então à interdisciplinaridade (VILELA e MENDES, 2003), 

entretanto a racionalidade cartesiana foi de grande importância ao 

conhecimento, uma vez que abriu caminhos para o enfrentamento de problemas 

específicos atendendo a necessidade da formação de especialistas das diversas 

áreas do conhecimento.  

 Ainda hoje, de acordo com Amorim et. al. (2001) a prática pedagógica é 

feita de maneira cartesiana, dificultando a compreensão da realidade pelos 

profissionais, que conservam a visão mecanicista nas situações vivenciadas. 

Assim, segundo Aiub (2006), faz-se necessário uma abordagem interdisciplinar 

nas diferentes áreas do conhecimento que possibilite um diálogo entre as 

diferentes disciplinas para uma melhor compreensão do ser humano e de seu 

contexto social.  

  A interdisciplinaridade, então, implica em um processo de inter-relação de 

processos e saberes, conhecimento e práticas que ultrapassa o campo da 



pesquisa do ensino no que se refere estritamente às disciplinas científicas e suas 

possíveis articulações (LEFF, 2000).  

 O termo interdisciplinaridade vem sendo usado como um sinônimo de 

interconexão e possível “colaboração” entre os diversos campos do 

conhecimento e do saber dentro de projetos, que envolvam desde disciplinas 

acadêmicas, até práticas não cientificas incluindo as instituições e seus diversos 

atores sociais. A interdisciplinaridade é uma proposta para restabelecer as 

interdependências e inter-relações entre diferentes processos, ou seja, a 

tentativa de “retotalizar” o conhecimento, ou seja, a interdisciplinaridade passa a 

ser entendida como uma estratégia capaz de reintegrar o conhecimento para 

apreender uma realidade complexa (LEFF, 2000).  

 Para que ocorra uma reflexão crítica sobre a interdisciplinaridade faz-se 

necessário relembrar os marcos conceituais e bases epistemológicas que 

podem impulsionar à prática interdisciplinar, pois segundo Leff (2000) o 

conhecimento científico é composto por corpos teóricos que integram conceitos, 

métodos de experimentação e formas de validação do conhecimento, que 

possibilitam apreender cognoscitivamente a estruturação e a organização de 

processos materiais e simbólicos, para entender as leis e as regularidades de 

seus fenômenos, para estabelecer os parâmetros e o campo dos possíveis 

eventos nos processos de reprodução e transformação do real que constitui seus 

objetos científicos. 

 Assim, a interdisciplinaridade e toda sua complexidade não são apenas 

um simples somatório e combinação de paradigmas de conhecimento. Para 

Kuhn (1975) Paradigma são constructos teóricos e técnicas que coordenam as 

atividades de um grupo de pesquisa, ou seja, é a conjectura compartilhada pelos 

membros de uma comunidade cientifica. De acordo com Leff (2000) a 

interdisciplinaridade seria a transformação destes diferentes constructos teóricos 

em um único saber.  

 Morin (1995) discute a interdisciplinaridade dentro do paradigma da 

complexidade, o autor afirma que ela não pode prescindir e desvalorizar as 

disciplinas uma vez que o problema não está em que cada uma perca a sua 



competência, está em que se desenvolva o suficiente para se articular com as 

outras. 

 A interdisciplinaridade, portanto, deve ser entendida não somente como 

um método integrador, e sim como uma alternativa transformadora para: os 

paradigmas atuais do conhecimento, o diálogo entre as ciências, tecnologias e 

saberes populares, sendo, então, um método produtor de novos conhecimentos. 

Assim, a interdisciplinaridade abrange em seu campo muito mais do que uma 

mera intervenção entre disciplinas visando o diálogo, almeja a troca, articulação 

entre o conhecimento, prática e paradigmas (LEFF, 2000). 

 O autor ressalta que a interdisciplinaridade terá que permitir 

desembaraçar e compreender os processos que envolvem os saberes, para 

apropriação e transformação destes. Desse modo, não há uma receita pronta 

para o exercício da interdisciplinaridade (PHILIPPI JR., 2000).  

 Assim, Philippi Jr. e Neto (2011) evidenciam a importância de alicerces 

teórico-conceituais aplicados à prática da interdisciplinaridade no ensino e 

pesquisa, revelando a construção de uma comunidade científica atenta à 

complexidade da vida e de suas exigências.  

 Desse modo, necessária uma mudança para um modelo interdisciplinar, 

já que esta pressupõe um movimento dialético para transformar o velho em novo 

ou tornar o novo em velho. Para que isto se torne viável é necessária uma atitude 

de humildade diante da limitação do próprio saber, e uma atitude de perplexidade 

frente à possibilidade de desvendar novos saberes (FAZENDA, 2000).  

           Por fim, a interdisciplinaridade não só implica na integração de disciplinas 

genéricas, já que dentro de cada campo temático se desenvolvem “escolas de 

pensamento” com diferentes princípios teóricos, metodológicos, e ideológicos, 

com posições diferenciadas que podem criar obstáculos ou favorecer o diálogo 

interdisciplinar pelas simpatias e antagonismos entre os portadores desse saber 

(LEFF, 2000). De acordo com Fazenda (2000), a interdisciplinaridade decorre 

mais do encontro entre indivíduos do que entre disciplinas. Dessa forma, não 



são os campos disciplinares que interagem entre si, mas sim os sujeitos na 

prática científica cotidiana (VILELA e MENDES, 2003). 

 

1.3. A HISTÓRIA DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL 

O verbo orientar pode ser sinônimo de guiar, nortear, encaminhar, 

direcionar, além de aconselhar, estimular, ensinar e instruir. De acordo com 

Santos (1980) a Orientação Educacional pode ser compreendida como um 

conjunto de estratégias que considera a pessoa que será orientada em sua 

totalidade o que exige conhecimento sobre a pessoa, sobre sua realidade 

geográfica e sócio histórica além de um arcabouço teórico de diferentes áreas 

do conhecimento, ou seja, um conhecimento interdisciplinar. 

No Brasil a Orientação Educacional teve origem na década de 1930 com 

o advento das escolas técnicas a partir dos referenciais norte-americanos de 

orientação profissional (PIMENTA, 1988). Roberto Mange, engenheiro suíço, 

iniciou a Orientação Educacional em 1924. Ele criou o serviço de seleção e 

orientação profissional para os alunos do curso de mecânica. Em 1931, Lourenço 

Filho criou, em São Paulo, o primeiro serviço público de orientação profissional 

no Brasil.  

Para Pimenta (1988) como a Orientação Educacional nas décadas de 

1930-40 incluía a ajuda na escolha profissional do adolescente, esta 

possibilitou uma ajuda na ordenação da sociedade brasileira. Ainda segundo a 

autora as Leis Orgânicas do Ensino referentes ao período de 1942 a 1946 

citam a Orientação Educacional, porém não havia cursos especiais para sua 

formação, este era apenas considerado um cargo técnico dentro da educação. 

A primeira menção a cargos de orientador nas escolas estaduais se deu pelo 

Decreto n. 17.698, de 1947, referente às Escolas Técnicas e Industriais. 

 Em 1958, o MEC regulamentou de forma provisória a função e o registro 

de Orientação Educacional, pela Portaria n. 105, de março de 1958, tendo ela 

permanecido provisória até 1961, quando a LDB 4.024 veio regulamentar a 

formação do Orientação Educacional, cujo artigo primeiro afirmava que a 



Orientação Educacional se destina a assistir ao educando, individualmente ou 

em grupo, no âmbito das escolas e sistemas escolares de nível médio e primário,  

No ano de 1971, já durante o período de ditadura militar, a LDB 5.692/71, 

institui que a obrigatoriedade da Orientação Educacional, mas esta não com 

caráter de formação integral do aluno é sim de orientação vocacional para 

verificação das aptidões dos adolescentes visando sua profissionalização 

(PIMENTA, 1981). Além disso, a atuação do OE era focada no atendimento ao 

aluno, às suas queixas, à sua família, aos seus comportamentos desajustados 

na escola, de modo que seu trabalho estava centrado no ajustamento ou 

prevenção dos ditos alunos problemas. 

A partir dos anos de 1980 o Orientador Educacional passa a participar em 

todas as esferas da escola: discussão sobre as questões curriculares - objetivos 

educacionais, procedimentos, critérios avaliativos, estratégias de ensino, ou 

seja, não só questões relacionadas com o ajustamento, mas com os alunos e 

processo de aprendizagem (BALESTRO, 2005). 

Nesta mudança de concepção da Orientação Educacional Millet (1987) 

propõe que alguns conhecimentos e diretrizes sobre a atuação da OE, 

priorizando as relações entre os atores escolares e estas relações como sendo 

fonte para a compreensão das questões escolares. Assim, as queixas não 

podem ser tratadas de fora isolada sem levar em consideração o contexto sócio 

histórico e cultural destes atores escolares, ou seja, deve ser levar em 

consideração todo contexto institucional no qual os problemas e queixas 

escolares estão inseridos e influenciam a instituição e por ela são influenciados.  

Na década de 1990, com a publicação LDB 9394/96, cujo artigo 64 afirma 

que a formação de profissionais de educação para a orientação educacional 

poderá ser feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, ou seja, não existe 

obrigatoriedade. 

Em suma, de acordo com Grinspun (2012) pode-se separar didaticamente 

em períodos as fases de orientação no Brasil; 



  Período Implementador: de 1920 a 1941 – A orientação educacional está 

intimamente ligada à orientação profissional com foco no trabalho de seleção e 

escolha profissional. 

 

 Período Institucional: de 1942 a 1960 - Ocorre a exigência legal da OE nos 

estabelecimentos de ensino e nos cursos de formação. Este período pode ser 

dividido também em funcional e instrumental. 

 

 Período Transformador: de 1961 a 1970 - a OE é caracterizada como educativa, 

ressaltando a formação do orientador Lei n.402461. Sendo que na década de 60 

a OE tinha um intuito preventivo, pois a educação era vista como a propulsora 

do desenvolvimento do país. 

 

A orientação era responsável por conter os conflitos dentro dos muros da 

escola por meio de atividades em grupos ou individuais muitos destes conflitos 

decorrentes de mudanças significativas no currículo, programas e métodos de 

ensino e materiais didáticos. 

 

Não havia grêmios nas escolas, qualquer mobilização de alunos era vista 

como uma ameaça dentro e fora das escolas e a orientação era responsável por 

abafar as manifestações dos alunos dentro dos muros da escola. 

 

  Período Disciplinador: de 1971 a 1980 - A OE se torna obrigatória nas escolas 

Lei n. 5692/71 que inclui o aconselhamento educacional. A orientação passa 

também a trabalhar com o currículo escolar, embora as diretrizes da Orientação 

apontar para uma vertente mais sociológica, os profissionais da área têm 

atribuições e funções do campo da Psicologia.  

O Decreto 72.846/73 regulamenta a Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 

1968, que provê sobre o exercício da profissão de orientador educacional. 

Aborda o exercício profissional do OE disciplinando a atuação deste profissional 

em contraponto com as teorias pedagógicas dos anos de 1970 que apontavam 

a escola como reprodutora do sistema social. Começa –se questionar o que a 

escola faz e a quem serve os serviços escolares. A Orientação Educacional volta 

a ter o foco na orientação profissional e tenta problematizar de maneira muito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L5564.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L5564.htm


incipiente que a estrutura interna da escola influencia no desempenho dos 

alunos. 

 

 Período Questionador: de 1980 a 1990 – Neste período passe a se questionar o 

papel do orientador educacional como também sua formação. O Orientador 

passa a participar do planejamento escolar, procurando discutir objetivos, 

procedimentos, estratégias, critérios de avaliação. O OE discute suas práticas, 

seus valores, o aluno e a realidade em seu meio social.  

Profissionais da orientação educacional passam a discutir também suas 

próprias funções nos campos de consultoria, assessoria e coordenação. 

  

 Período Orientador: a partir de 1990 - OE volta-se para a "construção" do aluno-

cidadão comprometido com seu tempo, trabalhando a subjetividade e a 

intersubjetividade, obtidas através de diálogo. A orientação passa a ser 

compreendida como mediadora entre a realidade do aluno e as demandas da 

escola. 

 

Neste contexto o OE deve compreender a realidade do aluno para que 

esta dentro da escola possibilite melhor condições para o desenvolvimento 

emocional e intelectual do aluno, e não mais para ajusta-lo dentro dos 

paradigmas socialmente estabelecidos. 

 

 

 

1.4. A PROFISSÃO DE ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 A profissão de Orientador Educacional foi regulamentada pelo Decreto nº 

72.846, de 26 de setembro de 1973 regulamentado a Lei nº 5.564, de 21 de 

dezembro de 1968, que provê sobre o Exercício da Profissão de Orientador 

Educacional, sendo que por este Decreto as principais atividades do OE são: 

 Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação 

Educacional. 



 Coordenar a orientação vocacional do educando, incorporando-o ao processo 

educativo global.  

 Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e habilidades do 

educando.  

 Coordenar o processo de informação educacional e profissional com vista à 

orientação vocacional. 

 Sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao 

conhecimento global do educando. 

 Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a 

outros especialistas aqueles que exigirem assistência especial. 

 Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a 

outros especialistas aqueles que exigirem assistência especial. 

 Participar no processo de caracterização da clientela escola 

 Participar na composição caracterização e acompanhamento das turmas e 

grupos 

 Participar da avaliação e recuperação dos alunos. 

 Participar no processo de integração escola-família-comunidade. 

Em novembro de 1978, foi elaborado um código de ética, que tem por 

finalidade estabelecer normas de conduta profissional para os Orientadores 

Educacionais.  

 

 

TÍTULO I – DAS RESPONSABILIDADES GERAIS CAPÍTULO I DOS DEVERES 

FUNDAMENTAIS  

Artigo 1º - São deveres fundamentais do Orientador Educacional: 

 a) exercer suas funções com elevado padrão de competência, senso de 

responsabilidade, zelo, discrição e honestidade;  

b) atualizar constantemente seus conhecimentos;  



c) colocar-se a serviço do bem comum da sociedade, sem permitir que prevaleça 

qualquer interesse particular ou de classe;  

d) Ter uma filosofia de vida que permita, pelo amor à Verdade e respeito à 

Justiça, transmitir segurança e firmeza a todos aqueles com quem se relaciona 

profissionalmente;  

e) Respeitar os códigos sociais e expectativas morais da comunidade em que 

trabalha;  

f) Assumir somente a responsabilidade de tarefas para as quais esteja 

capacitado, recorrendo a outros especialistas sempre que for necessário;  

g) Lutar pela expansão da Orientação Educacional e defender a profissão;  

h) Respeitar a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa humana; 

i) Prestar serviços profissionais desinteressadamente em campanhas educativas 

e situações de emergências, dentro de suas possibilidades.  

CAPÍTULO II IMPEDIMENTOS  

Artigo 2º - Ao Orientador Educacional é vedado:  

a) encaminhar o orientando a outros profissionais, visando fins lucrativos;  

b) aceitar remuneração incompatível com a dignidade da profissão;  

c) atender casos em que esteja emocionalmente envolvido, por certos fatores 

pessoais ou relações íntimas;  

d) dar aconselhamento individual através da imprensa falada, escrita e/ou 

televisiva; 

e) desviar, para atendimento particular próprio, os casos da instituição onde 

trabalha;  



f) favorecer, de qualquer forma, pessoa que exerça ilegalmente e, em desacordo 

a este Código de Ética, a profissão de Orientador Educacional;  

CAPÍTULO III COM OS OUTROS PROFISSIONAIS  

Artigo 11. – Desenvolver bom relacionamento com os componentes de outras 

categorias profissionais.  

Artigo 12. – Reconhecer os casos pertinentes aos demais campos de 

especialização encaminhando-os aos profissionais competentes.  

CAPÍTULO IV COM A INSTITUIÇÃO EMPREGADORA  

Artigo 13. – Respeitar as posições filosóficas, políticas e religiosas da instituição 

em que trabalha, tendo em vista o princípio constitucional de auto determinação.  

Artigo 14. – Realizar seu trabalho em conformidade com as normas propostas 

pela instituição, conhecidas no ato da admissão, procurando o crescimento e a 

integração de todos.  

 

1.5 A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E A INTERDISCIPLINARIDADE 

Segundo Grinspun (2003), os anos de 1990 alicerça que a OE seja 

voltada para a construção e desenvolvimento da cidadania, da subjetividade e 

intersubjetividade por meio do diálogo, além de mediar a aproximação entre a 

escola e a comunidade para que possibilite a criação da comunidade escolar, 

de forma que a atuação do OE deve ultrapassar os muros da escola. Desse 

modo, o OE é corresponsável pelo processo de aprendizagem dos alunos por 

meio do questionamento das práticas docentes (aspectos didáticos e 

pedagógicos, metodologia, relacionamento com professores e alunos e do 

papel da escola). 

As escolas são compostas por rotinas burocrático-administrativas e 

pedagógica-administrativas que são indispensáveis para a efetuação do ato 

educativo. Para enfrentar os avanços sociais e tecnológicos, existe a 

necessidade de conceituar e conceber um novo tipo de professor também: 



que seja mais atuante, atualizado e com novas competências. Logo, a escola 

necessita de um profissional que coordene todo o trabalho docente e 

burocrático. Então cabe ao coordenador pedagógico ser encarregado a cuidar 

da atualização docente em serviço, de propor condições estruturais e 

materiais para o desenvolvimento do trabalho docente, organizar reuniões 

pedagógicas, propor a interdisciplinaridade e criar mecanismos para que o 

professor possa efetuar o trabalho da melhor maneira possível (PASCOAL, 

2008). 

Para colaborar com o aluno e suas respectivas necessidades, a escola 

necessita do trabalho do OE, pois ele atuará diretamente com o aluno e sua 

formação pessoal. Assim sendo, destina-se ao OE criar propostas que 

aumente o nível cultural do aluno e tornar melhor a convivência no ambiente 

escolar, pois o aluno é o motivo da escola existir. Então, o OE cuidará da 

formação do aluno, das relações interpessoais e conflitos interpessoais que 

ocorrem na rotina cotidiana da escola. 

A escola é um micro sociedade dentro da macro sociedade de maneira 

que tudo que ocorre fora dos muros da escola se reproduz dentro dela. O 

trabalho de orientador educacional envolve diariamente desafios cheios de 

expectativas e inseguranças que trazem a necessidade de agir e intervir de 

maneira rápida e dinâmica nas diferentes situações. Porém este agir não pode 

ser fruto somente da experiência ele tem que ter alicerçado nele uma série de 

reflexões que possibilitam uma intervenção eficaz sem perder de vista o caráter 

político de um educador. 

Todas as demandas institucionais de uma escola, seus problemas e 

contradições além das concepções de educação dos seus atores sociais 

(professores, orientadores, coordenadores e diretores) e de como isso influencia 

na formação do aluno. 

Compreender criticamente os fenômenos educacionais e escolares é 

necessário para a formação do orientador educacional para que este consiga 

analisar os processos de socialização dos alunos, e entender como estes se 

expressam suas percepções, sentimentos e pensamento, além de entender a 



estruturação logica dos processos de ensino e aprendizagem, a política 

educacional e as relações de poder no âmbito educacional, e a função da 

Educação na nossa sociedade. 

 Toda a discussão está alicerçada no pressuposto de que a Educação 

contribui de modo único para a constituição da subjetividade, e estas formarão 

os grupos e as organizações. Assim o orientador educacional deve ter bem claro 

esta contextualização para criar propostas de intervenção que sejam efetivas 

não somente no âmbito escolar, mas que esta seja efetiva para todos. 

O OE trabalha diretamente com os alunos acompanhando seu 

desenvolvimento acadêmico e pessoal, ou seja, ele atua na formação 

permanente destes em situações que muitas vezes ultrapassam as questões 

didático–pedagógicas, isso porque as situações vivenciadas dentro dos muros 

da escola são similares às situações ocorridas na sociedade, assim a atuação 

do OE também tem um caráter na formação sociocultural destes estudantes. 

Além de ser uma função do OE tentar romper com a lógica do Fracasso Escolar 

(PATTO, 2000), pois ainda hoje encontramos o discurso da Educação 

impregnado de expressões tais como: aluno-problema, aluno preguiçoso, 

famílias desestruturada (CARVALHO, 2011; OLIVEIRA-MENEGOTTO, 

FONTOURA, 2015). 

Para Spricigo (2012) no processo educacional a Orientação é um serviço 

integrante da vida da escola. Ela atua em todos os momentos, para promover o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno, configurando a Orientação 

Educacional como um mecanismo de suporte pedagógico e o Orientador 

Educacional como um profissional de apoio às atividades coletivas 

desenvolvidas na escola e que vão além da prática curricular desenvolvida em 

sala de aula pelos professores. A ação do Orientador Educacional desenvolve-

se por meio de um conjunto específico de atividades, tais como: incentivar o 

corpo discente no processo de sua aprendizagem; orientá-lo para as temáticas 

sociais e afetivas; auxiliá-lo na sua escolha profissional. Essas atividades 

sempre se realizam com o apoio ou a parceria de diversas fontes, a saber: a 

estrutura educacional, os professores, os pais e até mesmo os próprios alunos. 

(SANCHES, 1999). 



A prática do Orientador Educacional não pode ser feita por ensaio e erro 

nem tampouco não estar alicerçada em alguma teoria, pois sem fundamentos 

teóricos sólidos fica inviável a construção de um saber junto com outros 

profissionais da educação sem perder a especificidade de cada saber e com isso 

favorecer e possibilitar o melhor desenvolvimento e aprendizado dos alunos em 

uma atuação que compreenda a realidade sociocultural do aluno sem perder de 

vista seu processo pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 



2. MÉTODO 

2.1. Abordagem Metodológica 

Ao retomar os objetivos deste projeto de pesquisa, constatou-se que o 

método qualitativo em um estudo exploratório seria o mais coerente. Para 

Minayo (2007) as metodologias qualitativas são as capazes de incorporar a 

questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, relações, 

estruturas sociais, sendo estas compreendidas como construções humanas 

significativas.   

O método qualitativo tem suas raízes na fenomenologia, pois busca a 

compreensão da dinâmica do ser humano, partindo dos significados dos 

fenômenos vivenciados pelas pessoas (TURATO, 2005; FONTANELLA et al., 

2006), 

O início dos métodos qualitativos de investigação para a História da 

Ciência são as pesquisas etnográficas de Malinowski, mais especificamente, no 

livro “Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da 

aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanésia”. 

Malinowski diariamente observava os nativos no trabalho e nas diversões, 

e conversava com eles na língua local, obtendo informações a respeito da vida 

social, política, econômica e religiosa de alto valor cientifico, desfazendo a visão 

de que as sociedades tribais possuem crenças irracionais e desconexas, 

mostrando o comportamento nativo como uma ação integrada e coerente de 

significados. Sua técnica tem seu cerne no processo de aculturação do 

observador que consiste na assimilação das categorias inconscientes que 

ordenam o universo cultural investigado (MALINOWSKI, 1984). 

O relato sistemático de sua experiência de campo durante muitos meses 

como um nativo, entre os nativos, e de como colheu seus dados possibilitou uma 

nova técnica de investigação e de interpretação misturando objetividade 

cientifica e vivência pessoal. (MALINOWSKI, 1984). 



De acordo com Turato (2005) a metodologia qualitativa não busca estudar 

o fenômeno em si, mas entender o significado deste fenômeno no âmbito 

individual ou coletivo, pois este tem função estruturante para a vida das pessoas, 

uma vez que as mesmas organizam suas vidas a partir destes significados por 

elas atribuídos. 

As metodologias qualitativas são as capazes de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, relações, estruturas 

sociais, sendo estas compreendidas como construções humanas significativas. 

(MINAYO, 2007).  

2.2. Sujeitos de Pesquisa 

Segundo Minayo (2007) no método qualitativo a representatividade de 

uma amostra não é numérica, pois o foco está no aprofundamento e abrangência 

da compreensão do tema, desse modo é a singularidade dos sujeitos de 

pesquisa que legitimam a produção de conhecimento. 

 Assim, participaram deste estudo 9 orientadores educacionais todos 

empregados em escolas particulares de São Paulo, capital. O detalhamento das 

participantes encontra-se na Quadro 5. Os participantes desta pesquisa serão 

chamados de P. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 5 – Caracterização dos participantes. 

Participante Idade Gênero Graduação  Pós- 

Graduação 

Tempo 

de 

atuação 

P1 49 Feminino Pedagogia Psicopedagogia 10  

P2 42 Feminino Pedagogia/ 

Fonoaudiologia 

Psicanálise na 

Educação 

15 

P3 51 Feminino Pedagogia Psicopedagogia 7 

P4 44 Masculino Ciências 

Sociais 

Gestão 

Educacional 

8 

P5 30 Feminino Psicologia Arteterapia/ 

Constelação 

Familiar 

5 

P6 44 Feminino Psicologia Terapia Familiar 

e de casais 

9 

P7 42 Feminino Pedagogia Psicopedagogia/ 

Neuropsicologia 

16 

P8 42 Feminino Psicologia Psicologia 

Politica 

10 

P9 57 Feminino Psicologia Psicanálise 38 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador 

 O grupo de sujeitos desta amostragem foi composto por oito pessoas do 

gênero feminino e somente uma do gênero masculino. Este fato era esperado, 

pois o ambiente de trabalho na educação básica é composto majoritariamente 

em todos os níveis de atuação, ou seja, desde o ensino infantil ao ensino médio, 

majoritariamente por mulheres.  O último senso escolar disponível para acesso 

público realizado em 2016 pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) vinculado ao Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). O Censo Escolar (2016) apurou que no Brasil somente 18% de homens 

compõem os profissionais que trabalham nas escolas, dados estes que se 



confirmam dentro do Estado de São Paulo com 17% dos profissionais docentes 

e gestores dentro da escola sendo do gênero masculino. (INEP, 2016). 

 A média etária dos participantes é de 44,5 anos e o tempo de atuação 

médio na função de orientador educacional é de 13,1 anos. Os profissionais 

entrevistados são graduados 4 em pedagogia, 4 em psicologia e 1 em ciências 

sócias. Um sujeito desta pesquisa possui duas graduações pedagogia e 

fonoaudiologia. Todos os participantes possuem pós-graduação lato sensu, 

chama atenção o fato de nenhum dos sujeitos desta pesquisa possuírem 

mestrado e doutorado. 

3.2 Caracterização socioeconômica das escolas, nível de atuação do 

ensino e número de alunos 

 Com o intuito de obter informações sobre o nível de atuação do orientador 

educacional dentro de seu ambiente de trabalho as seguintes variáveis foram 

perguntadas dados socioeconômicos da escola (dados estes obtidos por 

declaração do participante), nível de atuação no ensino e número de alunos, 

dados estes dispostos no Quadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 6 – Caracterização socioeconômica das escolas, nível de atuação do 

ensino e número de alunos 

Participante Dados 

socioeconômicos 

da escola 

Nível de atuação de 

ensino 

Número de alunos 

P1 Média- Alta 

 

Ensino Médio 200 

P2 Média- Baixa Ensino Infantil ao Ensino 

Fundamental II 

420 

P3 Média- Baixa Ensino Infantil ao Ensino 

Médio 

1000  

P4 Alta Ensino Médio 60 

P5 Média- Alta Ensino Fundamental II 180 

P6 Baixa Ensino Infantil ao Ensino 

Médio, e EJA 

960 

P7 Média- Alta Ensino Fundamental II 300 

P8 Média- Alta Ensino Infantil ao Ensino 

Fundamental I 

200 

P9 Média- Alta Ensino Fundamental I e II 280 

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador 

 Os orientadores educacionais entrevistados nesta pesquisa atuam desde 

o ensino infantil ao ensino médio, sendo que somente quatro colaboradores 

atuam exclusivamente em um nível de ensino, sendo dois no Ensino Médio e 

dois no Ensino Fundamental II. Dentro desta amostragem cada profissional 

trabalha com uma média de 400 alunos, porém vale ressaltar que existe uma 

grande discrepância de número de alunos, pois temos um profissional que tem 

sob sua orientação 60 alunos exclusivamente do ensino médio e de uma série 

especifica, já outro orientador possui por volta de 1000 alunos que vão do ensino 

infantil ao ensino médio.  



Dos nove orientadores educacionais entrevistados cinco deles trabalham 

em escolas de perfil socioeconômico médio-alta, o que possibilita inferir que o 

orientador educacional está mais presente em escolas que atentem uma camada 

mais privilegiada da população.  

De acordo com Pascoal, Honorato e Albuquerque (2008) em pesquisa 

feita sobre o mapeamento de orientadores educacionais na rede pública 

brasileira, dos 26 estados mais o Distrito Federal, somente treze possuem 

orientador educacional na rede pública de ensino. A região Sudeste (São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais) possui quatro estados, dos quais 

todos possuem em seus quadros orientadores educacionais, sendo a única 

exceção o Estado de São Paulo.  

Somente como dado de curiosidade no Rio de Janeiro, existem 1869 

escolas de educação básica, na rede estadual escolar, de um total de 10409. A 

rede municipal atende, prioritariamente, os níveis de ensino referentes à 

educação infantil e ensino fundamental 1ª a 4ª série. A rede estadual tem 

prioridade apenas no ensino fundamental 5ª a 8ª e ensino médio (PASCOAL, 

HONORATO E ALBUQUERQUE; 2008) 

No Espírito Santo, existem 1246 escolas de educação básica, na rede 

estadual escolar, de um total de 4139. A rede municipal é a que atende, 

prioritariamente, os níveis de ensino referentes à educação infantil e ao ensino 

fundamental 1ª a 4ª série. A rede estadual tem prioridade apenas no ensino 

fundamental 5ª a 8ª e ensino médio (PASCOAL, HONORATO E 

ALBUQUERQUE; 2008) 

Em Minas Gerais, existem 3917 escolas de educação básica, na rede 

estadual escolar, de um total de 18098. A rede municipal atende, 

prioritariamente, os níveis de ensino referentes à educação infantil e ensino 

fundamental 1ª a 4ª série. A rede estadual tem prioridade apenas no ensino 

fundamental 5ª a 8ª e ensino médio. Os dados indicam que apenas o estado de 

São Paulo, na região Sudeste, não possui o orientador educacional em sua rede 

escolar estadual (PASCOAL, HONORATO E ALBUQUERQUE; 2008). 



Parece-me que o fato de São Paulo não possuir o orientador educacional 

em sua rede de ensino, tenha relação como a políticas públicas que, nos últimos 

tempos, estão mais atentas em rankings e avaliações externas. Souza (2008), 

ao analisar as políticas públicas no campo educacional, afirma que elas:  

Têm se pautado (…) em mecanismos competitivos 
(institucionais e individuais) e no controle via procedimentos 
burocráticos, a título de “avaliação”. Assim, vigoram medidas 
autoritárias, caracterizadas por: falta de interlocução 
(desconsideração dos envolvidos), separação entre os que 
decidem e os que fazem, mudanças implantadas sem diálogo 
(portanto, impostas) e de forma aparentemente desarticulada, 
tanto das demais políticas para a educação como também das 
políticas para as outras áreas sociais. (...).Com isso, a qualidade 
do ensino público cai e traz consigo o desencanto e uma não-
motivação dos trabalhadores na área educacional. (SOUZA, et. 
al, 2008, p.01). 

Lembrando que o orientador educacional é um profissional da gestão 

escolar que está no dia a dia junto aos alunos e famílias, comunidade escolar, 

colaborando na criação de espaços de desenvolvimento não só acadêmico como 

sócio cultural e emocional dos estudantes, sua ausência pode prejudicar não só 

a formação de jovens e crianças como à todos da comunidade escolar. 

 

          2.3. Procedimentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados junto com os orientadores educacionais 

primeiramente foi feito contato com as escolas da cidade de São Paulo que 

possuíam este profissional em seu organograma, após este contato as 

entrevistas foram agendadas diretamente com o orientador educacional de 

acordo com sua disponibilidade. Muitos orientadores educacionais não tiveram 

interesse em colaborar com a pesquisa, mesmo ele tendo todas as informações 

previamente. 

           Com o intuito de investigar o tema desta pesquisa, considerou-se a 

entrevista semi-dirigida o procedimento mais adequado, pois de acordo com 

Minayo (2007) em uma entrevista, na pesquisa qualitativa, o envolvimento do 



entrevistado com o entrevistador (sujeito de pesquisa e pesquisador) é uma 

condição para o aprofundamento da relação intersubjetiva.  

            Esta inter-relação no ato da entrevista, ainda segundo a autora, é 

condição sine qua non para o êxito da pesquisa qualitativa, pois contempla o 

campo afetivo, existencial, as experiências, a linguagem, ou seja, o cotidiano, o 

dia-a-dia do sujeito de pesquisa. Isso porque a entrevista não é simplesmente 

um trabalho de coleta de dados, mas sim uma situação de interação na qual as 

informações dadas pelos sujeitos podem ser aprofundadas pela natureza de 

suas relações com o pesquisador. 

             Para Minayo (2007) este tipo de entrevista é compreendida como um 

instrumento para orientar uma “ conversa com finalidade”, servindo-se como 

meio para facilitar, ampliar e aprofundar a comunicação.     

            Após autorização do participante, a entrevista foi gravada em gravador 

de voz, transcrita e organizada para a análise dos dados. 

Todos os participantes foram esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, 

assegurando-lhes dos procedimentos, garantindo a confidencialidade, 

privacidade das informações. Os participantes receberam a Carta de Informação 

ao Sujeito e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com informações 

sobre o estudo e o direito de retirar-se em qualquer momento da pesquisa.  

            2.4. Procedimentos de análise de dados 

As entrevistas gravadas foram transcritas e organizadas utilizando-se da 

técnica de análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2009), a análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de investigação que, através de uma 

descrição objetiva, sistemática do conteúdo manifesto das comunicações, tem 

por finalidade a interpretação das mesmas.  

Para atingir mais precisamente os significados manifestos e latentes 

trazidos pelos sujeitos foi utilizada a análise de conteúdo temática, pois segundo 

Minayo (2007) esta é a forma que melhor atende à investigação qualitativa do 



material referente a entrevistas, uma vez que a noção de tema se refere às 

afirmações a respeito de determinado assunto. 

Segundo Bardin (2009) tema é a unidade de significação que 

naturalmente emerge de um texto analisado, respeitando os critérios relativos à 

teoria que serve de guia para esta leitura. 

Sendo assim, a análise de conteúdo temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou 

frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado (BARDIN, 

2009; MINAYO, 2007).  A análise divide-se em três etapas: a) pré-análise; b) 

exploração do material e c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

(BARDIN, 2009; MINAYO, 2007). 

a) Pré-análise: É a fase de organização. Tem por objetivo 

operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir 

a um esquema preciso de desenvolvimento da pesquisa (BARDIN, 

2009). Esta fase se decompõe em três tarefas (BARDIN, 2009; 

MINAYO, 2007): leitura flutuante, constituição do corpus e 

reformulação de hipóteses e objetivos. Leitura flutuante consiste em 

tomar contato exaustivo como o material para conhecer seu conteúdo 

(MINAYO, 2007). O termo flutuante é uma analogia a atitude do 

psicanalista, pois pouco a pouco a leitura se torna mais precisa, em 

função das teorias que sustentam o material. (BARDIN, 2009). 

Constituição do corpus: organização do material de forma que se 

possa responder a algumas normas de validade: exaustividade (todos 

os aspectos do roteiro devem ser contemplados, deve-se esgotar a 

totalidade do texto); representatividade (que represente de forma 

fidedigna o universo estudado); homogeneidade (deve obedecer com 

precisão aos temas) e pertinência (os conteúdos devem ser 

adequados aos objetivos do trabalho) (BARDIN, 2009; MINAYO, 

2007). Categorização: determinam-se a unidade de registro (palavra 

ou frase), ou seja, os recortes que orientarão a analise a partir do 

referencial teórico da pesquisa. (MINAYO, 2007). 



b) Exploração do Material: É a operação de analisar o texto 

sistematicamente em função das categorias formadas anteriormente 

(BARDIN, 2009; MINAYO, 2007).  

c) Inferência e a Interpretação: Os resultados brutos, ou seja, as 

categorias que serão utilizados como unidades de análise, após isto 

são feitas inferências e as interpretações das categorias analisadas a 

partir do referencial teórico da pesquisa (BARDIN, 2009; MINAYO, 

2007). 

Assim, seguindo os passos sugeridos pela Bardin (2009), inicialmente o 

material foi organizado e após a leitura flutuante e a exploração do material foram 

criadas categorias para análise a partir do referencial teórico desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  



3.1. Análise das entrevistas  

 As entrevistas foram realizadas individualmente em horário e local 

previamente agendada, por contato telefônico diretamente com o orientador 

educacional, e gravadas em gravador de voz para transcrição e análise de 

conteúdo.  

Retomando a análise de conteúdo de acordo com Bardin (2009) é um 

conjunto de técnicas de investigação que, através de uma descrição objetiva, 

sistemática do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a 

interpretação das mesmas.  

Sendo assim a análise de conteúdo consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado (BARDIN, 2009; 

MINAYO, 2007).  A análise divide-se em três etapas: a) pré-análise; b) 

exploração do material e c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

(BARDIN, 2009; MINAYO, 2007). 

O tema orientação educacional foi analisado a partir das gravações 

realizadas e agrupadas em categorias para análise e discussão. As categorias 

elaboradas estão dispostas no Quadro 7. 

As entrevistas gravadas foram transcritas e organizadas utilizando-se da 

técnica de análise de conteúdo.   

 

 

 

 

 

    Quadro 7 – Categorias de Análise 



 Categorias 

Categoria 1 Concepção de Educação 

Categoria 2 Formação para a prática: 

desenvolvimento profissional 

Categoria 3 Papel na Equipe Escolar  

Categoria 4 A ação dos Orientadores junto às 

Famílias 

Categoria 5 Dificuldades e Desafios 

Categoria 6 Para ser um Orientador Educacional 

               Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador 

Categoria 1 – Concepção de Educação 

Todos aqueles que escolhem a trabalhar com educação, mesmo que 

nunca tenha refletido sobre o conceito de educação, traz consigo, mesmo que 

de forma intuitiva uma concepção de educação, e esta possivelmente alicerçara 

toda sua maneira de ler e interpretar os fatos dentro do universo escolar. Assim, 

esta categoria possibilitou a inferência sobre a concepção de educação dos 

orientadores educacionais que compuseram esta amostra. 

 

As falas transcritas a seguir ilustram as concepções dos participantes: 

P2- Tem hora que nem eu sei entender assim direito o que é 
educação. Se é mais a escola a família, a coisa ta muito 
misturada a escola na parte da educação e a família de lado. 

P4- Educação que transforma, que muda que quebra 
paradigma, que sai da mesmice, que atua pra melhoria de vida 
das pessoas. 

 
P5- Caminho, eu entendo a educação como um caminho 

libertador, a oportunidade a educação ela pode te levar ao 
desenvolvimento do conhecimento, oportunidade de você 
extrapolar, de rever conceitos 

 
P6- Educação pra mim na minha concepção é você ajudar o 

sujeito a se desenvolver de forma social e adquirir habilidades 
pra ser funcional na sociedade. 



 
P8- Ela é a forma com que a cultura é passada e ao mesmo 

tempo que passada vai sendo modificada de um grupo de 
pessoas pra outro 

 

Mesmo com alguma possível dificuldade em conceituar educação, os 

orientadores educacionais desta amostragem trouxeram diferentes concepções 

de educação. 

Em uma sociedade escolarizada, a escola é um aparelho essencial no 

processo de humanização e na possibilidade de construção do sujeito enquanto 

ser humano genérico e singular. Desse modo a escola assume um papel 

ambíguo na sociedade, pois ele pode servir para legitimar as desigualdades 

sociais, uma vez que a educação ajuda a pensar os tipos de pessoas que a 

sociedade que formar. 

Segundo Brandão (2007) a educação atua no processo de construção de 

crenças e ideias, que envolvem trocas de símbolos, bens e poderes que, em 

conjunto constroem e reforçam determinado tipo de sociedade. 

O orientador educacional embora possa acreditar que atue por si próprio, 

e imagina trabalhar em prol da construção do sujeito que esta como aluno, ele 

pode estar servindo a construção do tipo de homem que a sociedade quer, um 

homem com habilidades sócio emocionais capaz de mascarar seus sentimentos 

em prol de uma suposta resiliência e falso ativismo social, que só faz ocultar a 

realidade que está inserido, transformando em natural aquilo que é uma 

construção social, ou seja, reforçando ideologia. 

A educação se faz presente no imaginário das pessoas e na ideologia dos 

grupos sociais, com a pretensa, ou missão de transformar o mundo, em algo 

melhor. Cabe a pergunta: melhor para quem? Para a manutenção do status quo 

e reificando qualquer forma de pensamento, uma vez que a socialização radical 

dialeticamente é a mais cruel das alienações.  



Possivelmente uma das únicas maneiras que o orientador educacional 

tem para atuar é ter a consciência que ele faz parte desta engrenagem e que 

deve agir no esclarecimento das contradições para emancipação dos sujeitos 

que estão naquele momento como seus alunos. 

Assim, independentemente da concepção de educação do orientador, o 

ato de orientar envolve, como em qualquer outra prática dentro da educação, 

nas palavras de Freire (2001), a responsabilidade ética, política e profissional do 

ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes 

mesmo de iniciar sua atividade docente.  

Segundo Costa (2016) para Freire a Educação, como práxis, é um esforço 

que não prescinde da socialização crítica da cultura hegemônica para suprir as 

lacunas de acesso aos bens culturais dominantes, mas efetivamente pode 

realizar essa aproximação, voltando sua atenção à cultura marginalizada nos 

espaços educacionais e na sociedade em geral, visto que afirma ser seu 

reconhecimento imprescindível para inserir a educação e a escola na agenda de 

democratização da sociedade. 

Categoria 2 – Formação para a atuação prática: Desenvolvimento 

profissional 

A categoria “Formação para atuação prática: Desenvolvimento 

Profissional” buscou elucidar qual ou quais devem ser os aportes teóricos e de 

formação do orientador educacional, uma vez que este profissional está o tempo 

todo mediando relações dentro do espaço escolar entre os seus diferentes atores 

da comunidade escolar: alunos, professores, gestores e famílias. Ao serem 

perguntados “ como avalia sua formação para sua atuação prática”, os 

participantes responderam: 

P2- A formação mais voltada pra área da saúde ajuda mais 
que a parte da pedagogia mesmo. 

P3- Psicopedagogia, e os distúrbios de aprendizagem, acho 
que isso me ajudou bastante. 

 
P5- Acho que de ter a minha base ser clinica o que refere a 

escuta mesmo. 



 
P4- Fiz cursos de coaching de vida e uso muito esses 

instrumentos dentro da escola e eles surtem um efeito bacana. 
 

P7- Acho que foi muito mais teórico do que prático, eu acho 
que a pratica mesmo foi acontecendo no dia a dia no trabalho, 
ai dentro das situações que eu ia encontrando no trabalho eu fui 
buscando a questão teórica, uma fundamentação. 

 
P9 - Fundamental, a minha formação antes e acima de tudo 

é a psicologia e eu entendo que ela é fundamental pra minha 
pratica, porque o orientador educacional é o mediador do sujeito 
que está estudante. 

 

 Os participantes apontaram a importância da formação voltada para a 

saúde, psicopedagogia, distúrbios de aprendizagem, e clínica (P2, P3 e P5 

respectivamente); foi apontada a formação em coaching (P4); a importância da 

experiência adquirida no cotidiano do trabalho (P7) e a psicologia (P9). 

Verifica-se nas falas dos orientadores educacionais a crença na 

importância das questões ligadas à saúde dentro do ambiente escolar muitas 

vezes parecendo esquecer que a escola é um espaço de educação e não de 

saúde. 

 De acordo com Christofari, Freitas e Baptista (2015) as questões 

comportamentais, ou os chamados desvios de conduta, tornam-se sintomas 

patológicos na medida em que a racionalidade médica sobretudo, o discurso 

médico-clínico, se faz presente em todos os campos da vida e se expande pelas 

diferentes praticas educativas. 

 A hegemonia do discurso médico dentro da educação está reduzindo a 

diversidade humana há uma série de rótulos e classificações, os inserindo em 

uma rede de explicações patológicas, o fenômeno da medicalização. A 

Medicalização é um dispositivo que transforma problemas políticos, sociais e 

culturais em questões pessoais a serem tratadas ou medicadas (MOYSÉS e 

COLARES, 2010). Isola-se o indivíduo de um contexto para analisar em detalhe 

suas particularidades e torná-las patológicas. Produz-se um modo de olhar para 

o outro como se ele fosse uma simples somatória de características biológicas e 

comportamentais, ambas tomadas como ponto de partida para a definição da 



presença de possíveis patologias (CHRISTOFARI, FREITAS e BAPTISTA, 

2015). 

 Segundo Calado (2014) a medicalização da educação transfere para o 

campo médico, questões coletivas, de ordem social e política, reduzindo-as a 

aspectos biológicos, isentando de responsabilidade outras instâncias de poder, 

resultando na individualização e a culpabilização de crianças e adolescentes e 

de suas famílias. 

O orientador educacional deve estar sempre bem atento a este processo 

de medicalização, pois este discurso médico se converte em ideologia a medida 

que mascara a escola como instituição que reflete as desigualdades sociais, 

econômicas e culturais e que está também a reproduz, pois a escola de acordo 

com Patto (2008), Souza (2009) e Calado (2014) deve ser compreendida a partir 

de elementos como as políticas educacionais, pela história local de sua 

constituição enquanto instituição, como referência educacional pelos sujeitos 

que a constituem e nela se constituem, além de aspectos sociais e ideológicos. 

De acordo com Marcuse (1982) os aspectos sociais e ideológicos já não 

estão somente no campo das ideias, mas se converteu em própria ordem social, 

ou seja, a sociedade ela própria é sua ideologia. Assim, quando se discute a 

formação do orientador educacional, a crença do que de fato seria imprescindível 

para formar este orientador, passa por aquilo que parece ser indispensável para 

a resolução dos problemas que é o saber médico. 

Desse modo, os orientadores educacionais devem estar atentos a esta 

pseudonecessidade de uma formação em saúde, escola é um espaço de 

educação não de saúde em seu sentido stricto sensu. Os educadores e todos da 

comunidade escolar devem estar atentos a este fenômeno, pois ele vai muito 

além do que ele está transmitindo, ou seja, está determinando uma nova maneira 

de se compreender e atuar dentro do universo das relações e aprendizagem 

escolar. 

Esta medicalização da educação parece estar se tornando a ordem 

determinante da educação. Ela é determinada também pelos meios de produção 



que determinam a indústria cultural, e fetichiza o saber médico em detrimento 

dos outros saberes, determinando muitas vezes a forma de ser, agir e pensar 

dos homens, que neste contexto somente reproduz padrões vigentes já 

previamente estabelecidos, inclusive dentro das escolas e como educadores.  

Dentro deste universo cabe então um exercício constante para decifrar as 

condições e condicionantes que determinam as formas de ser como orientador. 

Assim, de acordo com Freire (2001) as atividades no âmbito da educação exigem 

que preparação, capacitação e formação se tornem processos permanentes. 

Formação que se funda na análise crítica de sua prática. 

Categoria 3 – Papel na equipe escolar 

Embora a organização da Escola seja de responsabilidade de todos, 

dentro e fora da sala de aula. O orientador educacional deve criar um ambiente 

propicio para que dentro da sala de aula, uma vez que é neste espaço que se dá 

a essência do que acontece na escola, porém o que acontece fora do espaço da 

sala de aula influência nela. 

 O orientador educacional de acordo com Pascal, Honorato e Albuquerque 

(2008) é um dos profissionais que compõem a equipe de gestão escolar. 

A gestão escolar não é somente, a maneira de administrar o todo da 

escola. Isto quer dizer que a gestão buscar atender as exigências de todos os 

setores que envolvem essas práticas, desde funcionários, estrutura física da 

escola até em relação aos pais e alunos e o clima destes com o ambiente 

educacional (OLIVEIRA e WALDHELM, 2016). 

Desse modo, esta categoria visa verificar como os orientadores 

educacionais percebem seu papel dentro da gestão escolar. 

 

P1- um papel de ajuda. 

P3- Eu sou meio apagar incêndio, então é mais ou menos assim 



P4- meu papel é de liderança, foi assim que eu fui chamado e 
convocado a reestabelecer um papel de liderança 

P5-Alguém que oferece um espaço de escuta, que procura zelar 
pelas características pessoas dos profissionais que atuam na 
escola, nos seus devidos papeis 

P7- nessa minha função eu sinto que muitas vezes eu não 
consigo atuar como uma orientadora educacional. As vezes me 
vejo muito na parte burocrática fazendo coisas burocráticas que 
tomam muito meu tempo e não conseguindo desenvolver, por 
exemplo projetos. 

P9- Orientador educacional na equipe escolar vai depender da 
instituição em que ele está, mas eu entendo que ele é alguém 
que fundamentalmente pode mediar as relações da equipe em 
benefício do aluno, daquele que é o nosso sujeito de maior 
interesse 

 

Percebe-se que não existe um consenso entre os participantes desta 

amostragem sobre o papel do orientador educacional na equipe, sendo que cada 

participante compreende seu papel de uma maneira, variando deste um 

profissional para “apagar incêndio” P2 até “papel de liderança” P4. 

A compreensão da importância do papel do orientador educacional dentro 

da gestão escolar e para ele mesmo orientador educacional é de fundamental 

importância, uma vez que os fatores intraescolares, ou seja, a gestão escolar 

pode influenciar tanto de maneira positiva, quanto negativa a aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos (ALVES e FRANCO, 2008; OLIVEIRA e 

WALDHELM, 2016). 

Segundo Soares (2007) dentro da escola há dois importantes processos 

dentro deste modelo que interagem para a produção do desempenho dos alunos: 

a gestão escolar e o ensino. De acordo com o autor, a gestão da escola, liderada 

pelo (a) diretor (a), compreende as tarefas relativas à garantia do funcionamento 

da escola no que se refere à rotina de funcionamento de forma que os recursos 

nela existentes possam ser usados para atender às necessidades de 

aprendizagem dos alunos, conciliando estas questões funcionais administrativas 

a manutenção de um ambiente propício para a aprendizagem e um trabalho 

coletivo compartilhado entre e por toda equipe. 



Esta visão técnica administrativa do autor acima está cada vez mais 

presente dentro das escolas particulares, principalmente as menores. Deixando 

de lado, o fato de que sendo a escola como um organismo vivo uma instituição 

que em muitos parâmetros lembra uma instituição total, o gestor sozinho muito 

pouco faz ou pode fazer. 

O gestor escolar tem de se concientizar de que ele, sozinho, não pode 

administrar todos os problemas da escola. O caminho é a 

descentralização, isto é, o compartilhamento de responsabilidades 

com alunos, pais, professores e funcionários. O que se chama de 

gestão democrática onde todos os atores envolvidos no processo 

participam das decisões. Uma vez tomada, trata-se as decisões 

coletivamente, participativamente, é preciso pô-las em práticas. Para 

isso, a escola deve estar bem coordenada e administrada. Não 

queremos dizer  com isso que o sucesso da escola reside unicamente 

na pessoa do gestor ou em uma estrutura administrativa autocrática 

na qual ele centraliza todas as decisões. Ao contrário, trata-se de 

entender o papel do gestor como líder cooperativo, o de alguém que 

consegue aglutinar as aspirações, os desejos, as expectativas da 

comunidade escolar e articular a adesão e a participação de todos os 

segmentos da escola na gestão em um projeto comum. “O diretor não 

pode ater-se apenas às questões administrativas. Como dirigente, 

cabe-lhe ter uma visão de conjunto e uma atuação que apreenda a 

escola em seus aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e 

culturais” (LIBÂNEO,  2005,  p.332). 

 

De acordo com Libâneo et al (2003), as concepções de organização e de 

gestão escolar, assumem diferentes modalidades conforme a concepção que se 

tenha das finalidades sociais e políticas da educação em relação à formação dos 

alunos.  

Sendo o orientador educacional um membro da gestão, é um mediador 

entre os diferentes atores da comunidade escolar, ele deve tentar promover 

espaços para o trabalho coletivo, uma vez que todo trabalho dentro da escola é 

uma produção humana, assim o trabalho dentro do universo da educação é 



completamente diferente da natureza do trabalho em geral, e na produção de 

seus produtos. Importante ressaltar, que qualquer trabalho coletivo não é 

simples, pois lidar com diferentes subjetividades e histórias de vida, requer muito 

mais que a pratica de gestão, mas sim um exercício de escuta e de se colocar 

no outro, de modo coletivo que precisa da contribuição de vários profissionais 

especializados – professores, orientadores e direção. 

 

Categoria 4 – A ação dos orientadores junto as famílias  

A categoria trabalho com as famílias aborda como o orientador 

educacional compreende seu papel junto com as famílias, uma vez que sendo 

este profissional um mediador das relações dentro do universo escolar ele está 

na linha de frente na mediação de conflitos entre a escola e as famílias. 

A relação entre a escola e a família nem sempre é uma relação tranquila, 

de acordo com Filho (2000) as discussões sobre esta relação têm inquietado 

pesquisadores e/ou gestores dos sistemas e unidades de ensino em quase todo 

o mundo. Ainda segundo ao autor, este fato é evidenciado, por um lado, pelo 

expressivo número de pesquisas e publicações especializadas sobre o assunto, 

e, por outro, pela preocupação manifestada nos mais diversos fóruns (de 

reuniões escolares a fóruns nacionais e internacionais) pelos profissionais 

responsáveis por gerir simples unidades escolares ou complexos sistemas 

nacionais de ensino. 

 Segundo Filho (2000) de uma maneira ou de outra, onipresente ou 

discreta, agradável ou ameaçadora, a escola faz parte da vida cotidiana de cada 

família. Ainda de acordo com o autor a forma e a intensidade das relações entre 

escolas e famílias variam enormemente, estando relacionadas aos mais diversos 

fatores (estrutura e tradição de escolarização das famílias, classe social, meio 

urbano ou rural, número de filhos, ocupação dos pais, etc.). 

P1- é uma relação muito franca, não sou de rodeios... é, não 
trato as famílias diferenciadas por questão nenhuma, e pra mim 
elas são parceiras num trabalho que a escola 



P2- Tem que ser uma relação de confiança e de troca. 

P5- Tem que passar pela confiança e também pela coragem de 
você sinalizar aspectos que você entende importantes naquele 
aluno filho daquela família, daquele pai e daquela mãe, e ajudar 
as famílias a suportarem a espera e a frustração e voltarem aos 
seus postos de pai e mãe. 
 
P8-  é construir um vínculo e eles confiarem em mim, confiarem 
aquele aluno, aquele filho tão protegido normalmente a uma 
pessoa que eles acabaram de conhecer. 
 
P9- Muito difícil, principalmente dependendo pra qual instituição 
você está prestando serviço 

 

 De acordo com a percepção dos orientadores educacionais as famílias 

devem ser parceiras no trabalho de orientação estabelecendo uma relação de 

confiança e troca que se constrói por meio do vínculo, porém é importante 

ressaltar que tudo isso passa pela instituição que o orientador presta o seu 

serviço, sendo que a instituição pode facilitar ou dificultar os vínculos com a 

família. 

 De acordo com Filho (2000) a participação da família no processo de 

escolarização dos filhos tem sido cada vez mais considerada nas discussões das 

trajetórias escolares das crianças e adolescentes. Segundo Almeida e Betini 

(2015) um ponto crucial no relacionamento família e escola são as dificuldades 

de comunicação entre elas, pois muitas vezes não se consegue estabelecer um 

diálogo claro, em relação as orientações em relação aquele aluno. 

 De acordo com Almeida (2014) o diálogo entre família e escola ocorre na 

linha de um aconselhamento, no qual a escola passa para a família um conjunto 

de orientações para que as famílias ajudem a melhor o desempenho dos seus 

filhos. Segundo Oliveira e Marinho-Araújo (2010) muitas vezes a escola acredita 

estar autorizada a adentrar os problemas domésticos e tentar ensinar aos pais 

como lidar com eles de maneira muitas vezes invasiva. 

 Sendo o orientador educacional, o profissional que terá contato com as 

famílias cabe a ele ter a percepção de que para existir um diálogo é necessário 

vinculo, e que isso é sempre um caminho a ser construído na relação, os quais 



ambos devem trabalhar juntos em prol de melhorar a trajetória de escolarização 

das crianças e jovens. 

 Desse modo, para cada família haverá uma realidade, ou seja, existirá 

uma trajetória que leva a necessária cumplicidade entre família-escola, para isso 

a instituição escolar pode estabelecer formas alternativas de contato com as 

famílias, que não sejam somente as reuniões ao final de cada trimestre ou 

bimestre e construir um novo elo envolvendo as duas realidades comuns à 

criança e ao adolescente, ou seja, sua família e sua escola. 

Categoria 5 – Dificuldades e Desafios 

 Esta categoria tem o intuito de discutir, por meio das visões dos 

orientadores educacionais quais as dificuldade e desafios da pratica. 

 Cada orientador educacional carrega sua história e sua forma de ver o 

mundo, portanto isso fará com que cada subjetividade compreenda as 

dificuldades e desafios da sua prática de maneira diferente.  

P1- Eu acho que atingir todos os alunos da maneira que a gente 
quer 

P3- o maior desafio são as famílias, você trabalhar com famílias 
diferentes com educações diferentes num mesmo ambiente, 
então eu acho que isso é um desafio grande, e lidar com 
professores. Onde você tem um aluno que precisa de um olhar 
diferente que você ta ali contando mas muitos não aceitam. 

P5- Algumas questões de ordem ideológica, o tempo em que as 
coisas acontecem, a necessidade de respostas rápidas pra 
coisas que demandam mais tempo de reflexão e 
aprofundamento, acho que o imediatismo da vida e do mundo é 
um grande desafio do orientador. 

P8- As dificuldades são justamente você trabalhar com visões 
muito diferentes acerca do dia a dia das crianças. 

P9- É o humano, o demasiado humano que pula em cena o 
tempo inteiro sem muitas vezes se dar conta disso. O desafio 
maior são as vaidades que cada um tem dentro da instituição e 
das relações da prática da educação. 

 



 Diante das dificuldades apresentadas pelos orientadores desta 

amostragem, fica evidente que dentro deste grupo entrevistado: a questão da 

linguagem seja alcançar os alunos, famílias, professores como um aponto 

comum de desafios e de dificuldades. 

 Os Homens agem sobre o mundo e o transformam, e são por sua vez 

transformados pelas consequências de suas ações, assim, Skinner (1957) inicia 

o seu livro: “Verbal Behavior”. Ainda segundo o autor, o comportamento verbal é 

comportamento operante, que agindo sobre o ambiente sofre as consequências 

da alteração que provoca nele e é mediado por outra pessoa, e assim inclui no 

verbal, gestos, sinais, ritos e a linguagem. Desse modo, o homem ao falar 

transforma o outro e, por sua vez a ele mesmo. 

 Segundo Lane (2008) a linguagem como produto de uma coletividade, 

reproduz por meio do significado das palavras articuladas em frases 

conhecimentos falsos ou verdadeiros e valores associados as práticas sociais. 

A linguagem, então, produz uma visão de mundo. Assim, a linguagem não é 

neutra, tampouco a escola. 

 Segundo Freire (1992) o diálogo entre os membros da escola não os torna 

iguais, mas marca uma posição democrática entre eles, assim o dever ético do 

orientador educacional enquanto sujeito de uma pratica educativa, a qual é 

impossível de ser neutra, é demonstrar o respeito as diferenças de ideias e 

posições, inclusive as posições antagônicas.  

 Este diálogo dentro da escola, de acordo com Freire (1992), não pode 

interferir na capacidade criadora, formuladora e indagadora dos alunos, caso 

contrário a diretividade necessária muitas vezes do orientador educacional se 

converte em autoritarismo, quando o educador quer impor suas crenças 

Categoria 6 – Para ser um Orientador Educacional 

Esta categoria de análise tem um caráter mais pragmático, à medida que 

seu intuído é por meio da visão dos orientadores discutir quais são os saberes 

técnicos e/ou teóricos para a prática e formação deste profissional. 



Esta amostragem possui uma categorização bastante heterogênea tendo 

profissionais bacharéis em pedagogia, psicologia e um cientista social. As 

distintas formações possibilitam aos seus graduados visões e homem e de 

mundo bem diferentes, o que influenciará diretamente na forma como executará 

seu trabalho, porém mesmo com a diferentes formações os profissionais 

trouxeram elementos que consideram importantes para a formação deste 

orientar que fazem parte da formação do psicólogo como: escuta analítica, 

análise institucional e desenvolvimento humano. 

P2- o primordial é escutar as famílias e a história dos alunos.  
 

P3- estudar constantemente é fundamental, cada dia surge uma 
coisa nova e você tem que estar por dentro, tem que saber o que 
está acontecendo, muito repertório porque eles trazem muita 
demanda que você pelo menos tem que entender. 

 
P5- o orientador deveria passar por uma área de formação como 
a psicologia pra que ele tenha uma condição maior de 
compreender os processos de seu trabalho com adolescente 
com as crianças e com suas famílias, e sempre fazendo uma 
análise política e reflexiva sobre esses processos não 
descolando de uma análise maior sobre o mundo em que a 
gente vive, a nossa realidade, a contextualização 

P6- é de você poder fazer o tripé pais-alunos-escola; fazer acho 
que um bom vinculo é o que mais garante um bom trabalho como 
orientador, 

P7-, a questão de saber o desenvolvimento dos alunos enquanto 
pessoas mesmo, então o desenvolvimento psicológico cognitivo 

 

P8- Escuta analítica , eu acho fundamental que a gente consiga 
ouvir de fato o que as pessoas estão falando, fazer as perguntas 
certas, entender a posição daquela pessoa, logico que nós 
vamos ter nossas histórias e concepções, mas tentar de fato 
compreender a essência daquilo que está sendo dito, 
capacidade analítica que é pegar todos esses elementos e 
conseguir compreender como eles se relacionam, e foco: que é 
estabelecer de fato qual vai ser a sua atuação naquele momento 
mesmo que você vá revê-la, tem que estar revendo o tempo 
inteiro, 
 
P9- educador tem que saber do desenvolvimento humano, então 
eu trabalharia em princípio o Piaget, e aí utilizando o próprio 
testemunho final de Piaget dizendo que a psicologia tem que 
entrar, e uma psicologia que contempla o social, o ser inserido. 

 



   Diante do que foi ressaltado pelos participantes: escuta analítica, análise 

institucional (tripé pais-alunos-escola- P6) e desenvolvimento humano são 

competências e habilidades que o psicólogo adquirir em sua formação, 

percebendo a natureza sócio histórica do homem. Desde o desenvolvimento 

infantil, até como as instituições mediam a formam a subjetividade dos 

indivíduos, e suas técnicas de intervenção especificas de sua formação, além da 

clareza que não se pode compreender o comportamento humano isolando-o, ou 

fragmentando-o, como se existisse por si só. 

Compreendendo a atuação do orientador educacional como um mediador 

de diferentes contextos, situações e conflitos dentro do universo escolar, 

cabendo ao psicólogo, segundo Lane (2008) conhecer o indivíduo no conjunto 

de suas relações, tanto naquilo que lhe é especifico, como naquilo que é 

manifestação grupal e social seja em situação normal como patológica. 

O psicólogo orientador educacional tem possibilidade de perceber com 

mais clareza a dinâmica da queixa escolar e atuar nela. Por queixa escolar 

compreende-se aqui não só as dificuldades de aprendizagem, mas todo fato da 

dinâmica escolar que se torna um lamento na fala de professores, direção, 

supervisão e orientação, como a indisciplina, agressividade, sexualidade, entre 

outros. (SOUZA, 2000, 2005; MACHADO, 1998, 2000, LABADESSA E LIMA 

2017). 

Assim, o psicólogo orientador educacional deve compreender a queixa 

escolar como um processo construído historicamente na inter-relação dos atores 

escolares dentro do sistema educacional e propõe uma mudança de 

perspectivas que não é de culpabilização dos indivíduos estabelecendo novas 

estratégias para enfrentamento da queixa escolar e de outras problemáticas da 

complexidade do cotidiano educacional. Para isso discutir a sistemática 

institucional faz-se necessário para maior compreensão das novas demandas e 

necessidades educacionais dos alunos. Outro ponto importante é a atuação do 

psicólogo orientador educacional na construção de um projeto político 

pedagógico emancipador.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

FINAIS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve o intuito por meio de uma perspectiva interdisciplinar 

discutir a formação e atuação do orientador educacional.  

 

 Ao longo das décadas o papel do orientador educacional tem se 

modificado, pois, seu trabalho inicia-se na década de 1920 intimamente 

relacionado com a orientação profissional e chega a década de 1990 com o 

pressuposto de um trabalho de mediação entre o aluno e a escola. 

 



Por meio das entrevistas com os orientadores educacionais foram 

registadas as experiências relatadas pelos participantes.  

 

Para evidenciar a importância das experiências relatadas recorro ao 

filosofo Walter Benjamin que em 1936 escreveu “O Narrador: Observações sobre 

a obra de Nikolai Leskow” texto que o autor discute a impossibilidade de narrar 

e como consequência disso a falta de capacidade de trocar experiências. 

 De acordo com Benjamin (1987) o declínio da narrativa decorre do 

advento do romance, pois o narrar tem sua origem na tradição oral, épica. Já o 

romance não deriva de tal tradição. “O narrador colhe o que narra na experiência, 

própria ou relatada. E a transforma isso outra vez em experiência dos que ouvem 

sua história” (BENJAMIN, 1987; p.60). 

 De acordo com as experiências narradas nas entrevistas evidenciou-se 

que: 

 Mesmo com alguma possível dificuldade em conceituar educação, 

os Orientadores Educacionais da amostragem trouxeram diferentes 

concepções de educação. Alguns, com percepções alinhadas a 

uma proposta de uma educação progressista libertadora, outros, 

com a tendência liberal tecnicista. 

 Os participantes apontaram a importância da formação voltada para 

a saúde, psicopedagogia, distúrbios de aprendizagem e clínica, ou 

seja, a fundamental relevância dos conteúdos ligados a formação 

em psicologia, além da experiência adquirida no cotidiano do 

trabalho.  

 Percebe-se que não existe um consenso entre os participantes da 

amostragem sobre o papel do Orientador Educacional na equipe, 

sendo que cada participante compreende seu papel de uma 

maneira, variando desde um profissional para “apagar incêndio” até 

para exercer “papel de liderança”. 

 Foi diagnosticado a importância do trabalho junto às famílias. Estas 

devem ser parceiras no trabalho de orientação estabelecendo uma 



relação de confiança e troca que se constrói por meio do vínculo, 

porém, é importante ressaltar que tudo isso passa pela instituição 

onde o orientador presta o seu serviço, sendo que a instituição pode 

facilitar ou dificultar os vínculos com a família. 

 Um ponto comum de desafios e de dificuldades entre os 

participantes desta pesquisa é a questão da linguagem adequada 

para alcançar os alunos, famílias e professores. 

 Sobre os saberes necessários para ser um Orientador Educacional 

foram apontados pelos participantes: escuta analítica, análise 

institucional (tripé pais-alunos-escola) e desenvolvimento humano 

como competências e habilidades que o psicólogo adquire em sua 

formação, devendo assim perceber a natureza social e histórica do 

homem.  

Desse modo, orientador educacional, embora faça parte da gestão 

escolar muitas vezes trabalha sozinho, nas escolas com seu trabalho cada vez 

mais técnico e administrado encontra-se cada vez menos espaço para a troca 

de experiências, uma vez que a sociedade segundo Matos (2006) é uma 

sociedade totalmente administrada, sendo que a socialização radical significa 

uma alienação radical.  

Para que ocorra uma construção coletiva do saber se faz necessária a 

formação de redes interdisciplinares entre todos da comunidade escolar e entre 

os orientadores educacionais, para que possa de fato ocorrer uma ação conjunta 

de verdadeira troca de saber.  

Porém os orientadores educacionais, por mais bem-intencionados que 

possam ser, estão tão envoltos no fazer cotidiano e administrado fato este que 

impossibilita o diálogo e assim a troca de experiências, pois segundo Benjamin 

(1987) uma faculdade que parecia alienável a de trocar experiências parece que 

agora nos foi retirada.   

A orientação educacional ocorre nas relações entre pessoas, e estas 

relações podem consistir em uma indicação prática, uma dica, um construto 

teórico, ou seja, alguém dá, oferece um conselho ao seu ouvinte. Segundo 



Benjamin (1987) dar conselhos é algo nas palavras do autor como algo fora de 

moda, pois não existe mais a imediatez da experiência. Assim, perdemos a 

capacidade de dar conselhos a nós mesmos e aos outros. 

“O conselho entretecido na matéria da vida vivida é a sabedoria” 

(BENJAMIN, 1987; p.59). Desse modo com a perda da capacidade de narrar faz 

com que seja quase impossível pensar e a única faculdade possível se torna a 

de obedecer, pois se observa de acordo com Matos (2006) a racionalidade 

técnica dissociando os meios e fins e consequentemente uma adoração 

fetichista dos seus próprios meios. Levando muitas vezes a dificuldade ou 

impossibilidade de escutar o outro.  

Esta dificuldade pode ser compreendida pelo fato de que Benjamin (1987) 

afirma que a forma de comunicação não é mais a narração, agora a forma é a 

informação, uma vez que antes o que atraia as pessoas era uma notícia a 

possibilidade de escutar um outro narrando sobre algo, o que atrai agora é a 

informação, pois está “coloca a exigência de pronta verificabilidade. O que nela 

adquire primazia é o fato de ser inteligível por si mesma” (BENJAMIN, 1987; 

p.61). 

 O fato de ela ser inteligível por si mesma garante que a informação um 

caráter fetichista, o mesmo das mercadorias, uma vez que a informação está 

embutida de um caráter mágico, o qual é assumido quando se omite a história 

social da produção desta informação, perdendo-se toda e qualquer capacidade 

de troca de experiência tão necessária e fundamental para qualquer atividade 

humana. E mais necessária ainda dentro da escola. 

 Compreendemos que este seria um problema da educação hoje a 

necessidade do acumulo de informações, desde dados comparativos e rankings 

de avaliações locais ou nacionais em prol do conhecimento, o que leva a um 

colapso do sistema e métodos educativos, uma vez que de acordo com Adorno 

(2003) O esforço pedagógico, no sentido de veicular um conhecimento 

preestabelecido de forma também preestabelecida conforme o “nível” 

sociocognitivo dos alunos, está mais a serviço da amputação do pensamento do 

que de seu desenvolvimento. 



 A escola assim como a indústria cultural está adaptando os “bens 

culturais” ao gosto dos clientes, alunos e suas famílias em última estancia ao 

mercado. Isso porque, os padrões da indústria cultural são aceitos, geralmente, 

sem resistência, porque têm como ponto de partida não simplesmente as 

necessidades dos consumidores: tanto aquelas legítimas, que são reinscritas na 

ordem da reificação – havendo aí uma secreta cumplicidade –, mas também 

aquelas pré-moldadas (produzidas) pela reificação.  

A diferença, e talvez aí resida a fresta por onde possa entrar a luz, é que 

a escola, mesmo assimilando acriticamente a indústria cultural, não consegue 

ser tão convincente quanto. Esta inadequação deve ser aproveitada ao ponto de 

indústria cultural e escola, na abordagem dos conteúdos, serem a negação uma 

da outra (MAAR; 2003) 

Devido à complexidade da formação e atuação do orientador educacional, 

este profissional deve ter como ponto principal da sua atividade a emancipação 

dos sujeitos que estão como alunos, para que estes possam perceber e atuar 

sobre as contradições sociais e não simplesmente adquirir as ditas habilidades 

sociemocionais. Assim, a orientação educacional, deve ser um ato político que 

possibilite a reflexão conscientizadora das contradições sociais produzidas pela 

sociedade que deve atingir não somente aos alunos, mas todos da comunidade 

escolar. 

 

Assim a orientação educacional deve direcionar seus esforços para 

elucidar as contradições e para a resistência “ mostrando aos alunos as 

falsidades” presentes na vida da sociedade culturalmente construída e 

“despertando a consciência de quanto que os homens são enganados de modo 

permanente” (ADORNO, 1995, p.181-183). 

 

Para que isso ocorra parafraseando Paulo Freire no seu livro “Pedagogia 

da Autonomia: saberes necessários para a pratica educativa” (2011) o orientador 

educacional, em sua práxis de orientação deve pressupor: método, pesquisa, 

respeito aos saberes dos estudantes, critica, ética e estética, uma pratica 

vinculada a suas palavras, coragem para transformar o novo em velho e o velho 



em novo, rejeitar qualquer forma de discriminação, tentar emancipar e esclarecer 

os estudantes, lutar contra a barbárie, refletir diariamente sobre a  sua prática, 

reconhecer e diferenciar as identidades 

 

Ainda parafraseando Freire (2011) orientar não é nortear um caminho é 

abrir novos e outros caminhos, é perceber que o orientador está sempre 

inacabado, pressupõe reconhecer e respeitar o lugar do sujeito que está como 

estudante e os direitos humanos e as diferenças, exige uma compressão crítica 

da realidade, acreditar no potencial dos indivíduos, ter curiosidade para 

compreender o mundo dos estudantes. 

 

O orientador educacional deve ter segurança, competência profissional e 

generosidade, demonstrar afeto, tomar decisões conscientes, saber escutar e 

mediar relações e conflitos com o intuito não de resolver, mas de emancipar, 

esclarecer os envolvidos, reconhecer que a educação é ideológica. Ter vontade 

e disponibilidade para o diálogo. 

 

Continuar explorando e aprofundando outros aspectos da formação e 

pratica do orientador educacional faz-se necessário, sempre com o objetivo final 

de proporcionar a emancipação e esclarecimento dos alunos e todos aqueles da 

comunidade escolar que tem suas relações dentro da escola mediados por este 

profissional.  

 

Novos estudos sobre este importante trabalho na educação devem ser 

desenvolvidos, assim como a militância por uma política pública que possibilite 

a inserção deste imprescindível profissional na rede pública das cidades e dos 

estados, para que o máximo de alunos, família e todos da comunidade escolar 

tenham contato com o orientador educacional. 

 

A orientação educacional é o devir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABAL, K. et. al. Perceptions of the educational counsellor’s role in Kuwaiti 

schools. International Journal for the Advancemente of Couselling, v.17, n.4, 

p. 249-262, 1994. 

 

ADORNO, T.W. Educação e emancipação. São Paulo: Paz & Terra, 1995.  

 

ADORNO, T.W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

 



AIUB, M. Interdisciplinaridade: origem a atualidade. O mundo da Saúde, v.30, 

n.1, p.107-116. 2006. 

 

AMORIM, A. C. R. O que foge do olhar das reformas curriculares: nas aulas de 

biologia, o professor como escritor das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade. Ciênc. educ. (Bauru), Bauru, v. 7, n. 1, p. 47-65, 2001. 

 

ALMEIDA, L. C; BETINI, G. A. Investigação sobre a escola e seu entorno: Estudo 

bibliográfico de produções nacionais. Revista de Educação Pública, Cuiabá, v. 

24, n. 55, p. 33-56, 2015. 

ALVES, M. T. G. e FRANCO, C. A pesquisa em eficácia escolar no Brasil: 

evidências sobre o efeito das escolas e fatores associados à eficácia escolar. In: 

BROOKE, N; SOARES, J. F. (Orgs.) Pesquisa em eficácia escolar: origem e 

trajetórias. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

AZEVEDO, M. M. A orientação educacional nas redes de ensino estaduais 

públicas do Brasil: concursos e funções. 2016. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2016. 

 

BALESTRO, M. A trajetória e a prática da orientação educacional. Revista 

Prospectiva n. 28, 2005. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 

BEIJAMIN, W. O Narrador in Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense 3ª 

Edição, 1987. 

BERGER, P. A Construção Social da Realidade. Rio de Janeiro: Vozes, 1973. 

BLEGER, J. Psico-higiene e psicologia institucional. 4 ed. Porto Alegre, Artes 

Médicas, 1987.  

 

BRANDÃO, C.R. O Que é Educação? São Paulo: Editora Brasiliense, 2007.  



BRASIL. DECRETO No 72.846, DE 26 DE SETEMBRO DE 1973. Disponível 

em: < Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968> 

BRASIL. Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5564.htm> 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 4024/61. 

Disponível em:  < http://wwwp.fc.unesp.br/~lizanata/LDB%204024-61.pdf > 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 5692/71. 

Disponível em:  < http://www.camara.gov.br/sileg/integras/136683.pdf> 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 9394/96. 

Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> 

CALADO, V. A. Estágio em psicologia escolar e educacional: ruptura com a 

medicalização da educação. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v.18, n. 3, p.567-

569, 2014. 

CARVALHO, J. S. F. A produção do fracasso escolar: a trajetória de um 

clássico. Psicol. USP, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 569-578, 2011. 

CASARIN, N.E.F.; RAMOS M.B.J., Família e Aprendizagem Escolar. Rev. 

Psicopedagogia. v.24, n.74, p.182-201, 2007. 

CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2016. INEP - Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ministério da Educação.  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/

2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf 

Acessado Março de 2017. 

 

CHRISTOFARI, A. C.; FREITAS, C. R.; BAPTISTA, C. R. Medicalização dos 

Modos de Ser e de Aprender. Educ. Real. Porto Alegre, v.40, n. 4, p.1079-1102, 

2015. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2072.846-1973?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L5564.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L5564.htm
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf


CÓDIDO DE ÉTICA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS DO BRASIL. 

Curitiba, 18 de novembro de 1978. http://www.aoesc.com.br/NovoSite/wp-

content/uploads/2015/02/C%C3%B3digo-de-%C3%89tica-dos-Orientadores-

Educacionais.pdf>  

 

COIMBRA, J. A. A.. Considerações sobre a interdisciplinaridade In: PHILIPPI JR, 

A. Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais. São Paulo:  Signus Editora, 

2000. 

 

COSTA, B. B. Paulo Freire: educador-pensador da libertação. Pro-

Posições, Campinas, v. 27, n. 1, p. 93-110, 2016.  

 

D´ANTINO, M.E.F. Interdisciplinaridade e transtornos globais do 

desenvolvimento: uma perspectiva de análise Caderno de pós-graduação em 

distúrbios do desenvolvimento. v. 8, n.1, p.55-69, 2008. 

 

D’ANTINO M. E. F., A máscara e o rosto da instituição especializada: Marcas 

que o passado abriga e o presente esconde. Editora Memnom. São Paulo, 1998.  

 

DUARTE, N. Educação escolar, Teoria do Cotidiano e a Escola de Vigotski. 

Campinas: Ed. Autores Associados, 1996.  

 

EMILIO, S.A. Grupos e Inclusão Escolar: sobre laços amarras e nós. São 

Paulo: Ed. Paulus, 2008.  

 

FAZENDA, I.C.A. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro – 

efetividade ou ideologia. São Paulo: Edições Loyola, 1992. 

 

FAZENDA, I.C.A. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. São 

Paulo: Papirus, 2000. 

 

FERREIRA, T. Orientação educacional na atualidade: possibilidades de atuação. 

2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 

2013. 



 

FILHO, L. M.F. Para entender a relação escola-família: uma contribuição da 

história da educação. São Paulo Perspec., São Paulo,  v.14, n. 2, p. 44-

50, 2000. 

 

FONTANELLA, B.J.B.; CAMPOS, C.J.G; TURATO, E.R. Coleta de Dados na 

Pesquisa Clínico-Qualitativa: uso de entrevistas não dirigidas de questões 

abertas por profissionais da saúde. Rev Latinoam Enfermagem, v.14, n.5, 

p.812-20 2006. 

 

FREIRE, P. Carta de Paulo Freire aos professores. Estud. av. São Paulo, v. 

15, n. 42, p. 259-268, 2001. 

 

FREIRE, P.  Pedagogia da esperança – um reencontro com a pedagogia do 

oprimido Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

 

FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2015. 

 

GRINSPUN, M.P.S. Supervisão e orientação educacional. São Paulo: Cortez, 

2003. 

 

GRISPUN, M.P.S.Z. (Organizadora). A Prática dos Orientadores 

Educacionais. São Paulo: Cortez, 2012.  

 

GUIRADO, M. Psicologia Institucional. Temas básicos de Psicologia, vol 15. 

São Paulo: EDU, 2004.  

 

IAVELBERG, C. C. Uma contribuição crítica para o entendimento dos sentidos 

atribuídos pelo orientador educacional ao exercício de sua função. 2011. 



Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

ISRAELASHYLI, M. Counselling in the Israel high school: Particular focus on 

preparation for military recrutment. International Journal for the 

Advancemente of Couselling. v.15, n.3, p. 175-186, 1992. 

 

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: 

Imago, 1976 

 

KAËS, R. Realidade psíquica e sofrimento nas instituições. In: A instituição e 

as instituições: estudos psicanalíticos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 1991. 

p.1-39.   

 

KANT, I. Resposta à pergunta: que é esclarecimento (Aufklãrung)?. In: KANT, I. 

Textos seletos. Petrópolis: Vozes, 1974. p.101 -117. 

 

KUHN, T.S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 

1975. 

LABADESSA, V. M; LIMA, V. A. A. Queixa escolar: repercussões na escola a 

partir do atendimento psicológico. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 21, n.3, p. 

369-377, 2017.  

LANE, S. Linguagem, pensamento, e representações sociais. In:  Psicologia 

Social : o homem em movimento. São Paulo, Ed. Brasiliense, 2012.  

 

LEFF, E. Complexidade, Interdisciplinaridade e Saber Ambiental.  In: PHILIPPI 

JR, A. Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais. São Paulo: Signus 

Editora, 2000. 

 

LENZ, A. J. Mediação de conflitos escolares nas práticas da orientação 

educacional. 2015. Dissertação. (Mestrado em Educação) Universidade De 

Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2015. 



 

LIBÂNEO, J. C. et al. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

LIBÂNEO, J. C. Educação escolar, políticas, estruturas e organização. 2 ed. 

SP: Cortez, 2005. 

LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. 

Goiânia: MF Livros, 2008. 

 

LIBÂNEO, J. C. Psicologia educacional: uma avaliação crítica In:  Psicologia 

Social : o homem em movimento. São Paulo, Ed. Brasiliense, 2012.  

 

MAAR, W. L. Adorno, semiformação e educação. Educ. Soc. Campinas, v. 

24, n. 83, p. 459-475, 2003. 

MACHADO, A. M. Avaliação e Fracasso: a produção coletiva da queixa escolar. 

Em J. G. Aquino (Org.), Erro e Fracasso na Escola: alternativas teórico práticas 

(2a ed.). São Paulo: Summus:1998, p. 73-77. 

MACHADO, A. M. Avaliação psicológica na educação: mudanças necessárias. 

Em E. R. Tanamachi, M. Proença, & M. L. Rocha. (Orgs.), Psicologia e 

educação: desafios teórico-práticos São Paulo: Casa do Psicólogo: 2000, p.143-

168. 

MARCUSE, H. A Ideologia da Sociedade Industrial: o homem unidimensional. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 

 

MALINOWSKI, B.K. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do 

empreendimento e da aventurados dos nativos nos arquipÈlagos da Nova Guiné 

Melanésia. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

 

MARTINS, A. C. H. F. S. “Nem sempre o adulto resolve...”: o serviço de 

orientação educacional e as práticas de bullying no primeiro segmento do ensino 



fundamental. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Educação 

Básica) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

MATOS, O.C.F.; A Escola de Frankfurt: luzes e sombras do iluminismo. São 

Paulo: Editora Moderna, 2006. 

MASSALAI, L. Entre tramas, laços e nós: um olhar sobre a prática de 

orientadoras educacionais. 2013. Dissertação (Mestrado em Psicologia) 

Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2013. 

 

MENDONCA, M. P. Orientação Educacional, Raça e Colonialidade: encontros e 

desencontros na busca de novos sentidos para a prática de uma professora 

orientadora educacional. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

MILET, R.M.L. Uma orientação que ultrapassa os muros da escola. Revista 

Ande n. 10, 1987. 

 

MINAYO, M.C.S. Interdisciplinaridade: uma questão que atravessa o saber, 

o poder e o mundo vivido. Medicina Ribeirão Preto, 1991. 

 

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 

São Paulo: Hucitec, 2007. 

 

MORIN, E. O problema epistemológico da complexidade.  Lisboa: Europa – 

América, 1995. 

MOYSÉS, M. A. A.; COLLARES, C. A. L. Dislexia e TDAH: uma análise a partir 

da ciência médica. In: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO 

PAULO (Org.). Medicalização de Crianças e Adolescentes: conflitos 

silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. p. 71-110.  



OLIVEIRA, C. B. E; MARINHO-ARAUJO, C. M. A relação família-escola: 

intersecções e desafios. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 27, n. 1, p. 99-

108, 2010. 

OLIVEIRA, A. C. P.; WALDHELM, A. P. S. Liderança do diretor, clima escolar e 

desempenho dos alunos: qual a relação? Ensaio: aval.pol.públ.Educ,  Rio de 

Janeiro ,  v. 24, n. 93, p. 824-844,  2016 . 

OLIVEIRA-MENEGOTTO, L. M.; FONTOURA, G. P. Escola e Psicologia: Uma 

História de Encontros e Desencontros. Psicol. Esc. Educ.,  Maringá,  v. 19, n. 

2, p. 377-386, 2015.  

 

PASCOAL, M. A orientação educacional no Brasil: uma discussão crítica. 

Revista do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás. v.3, n.4. 

2006.  

 

PASCOAL, M.; HONORATO, E. C.; ALBUQUERQUE, F. A. O orientador 

educacional no Brasil. Educ. Rev., Belo Horizonte, n. 47, p. 101-120, 2008. 

 

PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: Histórias de submissão e 

rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.  

 

PATTO, M. H. S. “Escolas cheias, cadeias vazias” - Nota sobre as raízes 

ideológicas do pensamento educacional brasileiro. Estudos Avançados, v.21, 

n.61, p. 243-266, 2008.  

 

PATTO, M. H. S. Exercícios de indignação: escritos de educação e psicologia. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 

 

PEREIRA, U. SOUSA, M. MEDEIROS NETA, O.  A Orientação Educacional No 

Cefet-Rn Frente Às Políticas De Educação Profissional E De Ensino Médio No 

Brasil (1995-2005) HOLOS, v.30, n.5, p-12-21, 2014. 

 



PHILIPPI JR. A. Interdisciplinaridade como atributo do C&T In: PHILIPPI JR, A. 

Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais. São Paulo:  Signus Editora, 

2000. 

 

PHILIPPI JR, A; SILVA NETO, A. J. S. (Editores). Interdisciplinaridade em 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Barueri: Manole, 2011. 

 

PIMENTA. S. G. O pedagogo na escola pública. S. Paulo: Cortez, 1988.  

 

PIMENTA. S. G. Orientação vocacional e decisão: estudo crítico da situação 

no Brasil. São Paulo: Loyola, 1981. 

 

PLATÃO A república. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação  

Calouste Gulbenkian, 2001. 

 

POTTKER, E. S. A orientação educacional e os territórios narrativos de gênero 

e sexualidade na escola. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2013.  

 

RODRIGUEZ, L; et.al. Educational counselling in Mexico: Developments and 

perspectives. International Journal for the Advancemente of Couselling. 

v.16, n.3, p.205-212, 1993. 

 

ROUSSEAU J.J. Emílio ou da educação. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro:  

Bertrand Brasil, 1995. 

 

SANCHES, C. Orientação Educacional e o adolescente. São Paulo: Arte & 

Ciência, 1999.  

 

SANTOS, O. B. Psicologia aplicada à orientação e seleção profissional. São 

Paulo: Pioneira Editora, 1980. 

 

SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. 

Porto Alegre: Artmed, 1998 



 

SÃO PAULO (Estado). Decreto n. 17.698, de 26 de novembro de 1947. 

Disponível: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1947/decreto-

17698-26.11.1947.html  

 

SILVA, D.J. O paradigma transdisciplinar: uma perspectiva metodológica para 

pesquisa ambiental.  In: PHILIPPI JR, A. Interdisciplinaridade em Ciências 

Ambientais. São Paulo:  Signus Editora, 2000. 

 

SILVA, A.M.L. A práxis do serviço de orientação educacional revisitada sob a 

perspectiva da teoria sistêmica e do desenvolvimento moral. 2012. Dissertação 

(Mestrado em Teologia) – Faculdade EST, São Leopoldo -RS, 2012. 

SKINNER, B. F. Verbal Behavior. Cambridge, MA: B. F. Skinner Foundation, 

1957. 

SOARES, J. F. Melhoria do desempenho cognitivo dos alunos do Ensino 

Fundamental. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 130, p. 135-60, 2007. 

 

SOUZA, M. P. R et al. Educação pública democrática: quadro político sobre a 

educação no país.  In: Cadernos Temáticos, vol 6 – Psicologia e Educação: 

Contribuições para a atuação profissional. São Paulo: CRP-SP, 2008. 

 

SOUZA, M. P. R. Psicologia Escolar e Educacional em busca de novas 

perspectivas. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia 

Escolar e Educacional (ABRAPEE), v.13, n.1, p.179-182, 2009.  

SOUZA, M. P. R. A queixa escolar na formação de psicólogos: desafios e 

perspectivas. Em E. R. Tanamachi, M. Proença, & M. L. Rocha. (Orgs.), 

Psicologia e educação: desafios teórico-práticos. São Paulo: Casa do 

Psicólogo: 2000, p.105-141. 

SOUZA, M. P. R. Prontuários revelando os bastidores do atendimento 

psicológico à queixa escolar. Estilos da Clínica. V.10, n.18, p. 87-107, 2005.  



SPRICIGO, F. O ORIENTADOR EDUCACIONAL: Atuação, formação 

profissional e dilemas enfrentados pelo Pedagogo Escolar com o fim das 

habilitações em Pedagogia. Revista Linhas, Florianópolis, v. 13, n. 01, p. 187 – 

205, 2012. 

TURATO, E.R.; Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: 

definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. Rev. Saúde Pública. v. 39, 

n.3, p.507-14, 2005. 

 

VILELA, E.M. e MENDES, I.L.M. Interdisciplinaridade e saúde: estudo 

bibliográfico. Revista Latino-am Enfermagem. v.11, n.4, p.525-31, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
ANEXO 1 - CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO 

 
CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA 

 
 

 O presente trabalho tem como objetivo discutir a formação e atuação do OE 
dentro de uma perspectiva interdisciplinar com o propósito de desenvolver uma teia de 
saberes que poderá auxiliar na formação de profissionais desta área, além de construir 
conhecimentos e fomentar reflexões sobre a sua atuação, de forma a auxiliá-los em 
estratégias de intervenção dentro da comunidade escolar. Os dados para o estudo serão 
coletados por meio de entrevista e serão registradas em gravador de voz. Este material 
será posteriormente analisado, sendo garantido o sigilo absoluto sobre os dados obtidos 
e o nome dos participantes. A participação não implica em nenhum risco para os 
participantes. 

A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para 
um maior conhecimento do tema estudado. Aos participantes cabe o direito de retirar-
se do estudo em qualquer momento, sem prejuízo algum. 

 
 
 
_____________________________               ______________________________ 
João Roberto de Souza Silva                          Maria de Fátima Ramos de Andrade 
Pesquisador  responsável                               Orientadora 



Fone para contato: (11) 998460155                
e-mail:joarssil@yahoo.com.br                 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 
___________________________, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO 
SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimento aos quais será 
submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da 
pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito de pesquisa pode, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 
pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 
guardada por força do sigilo profissional. 
 
 

São Paulo, _____de _______________de 2017 
 
 

______________________________ 
Assinatura do sujeito de pesquisa 



ANEXO 2 - CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 
 

 
Venho por meio desta, informar que estou desenvolvendo pesquisa sobre a formação e 
atuação do OE dentro de uma perspectiva interdisciplinar com o propósito de 
desenvolver uma teia de saberes que poderá auxiliar na formação de profissionais desta 
área, além de construir conhecimentos e fomentar reflexões sobre a sua atuação, de 
forma a auxiliá-los em estratégias de intervenção dentro da comunidade escolar. Os 
dados para o estudo serão coletados por meio de entrevista e serão registradas em 
gravador de voz. Este material será posteriormente analisado, sendo garantido o sigilo 
absoluto sobre os dados obtidos e o nome dos participantes e da instituição A 
participação não implica em nenhum risco para os participantes nem tampouco para a 
instituição. 

A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para 
um maior conhecimento do tema estudado. Aos participantes cabe o direito de retirar-
se do estudo em qualquer momento, sem prejuízo algum. 
 

 
 
_____________________________               ______________________________ 
João Roberto de Souza Silva                          Maria de Fátima Ramos de Andrade 
Pesquisador  responsável                               Orientadora 
Fone para contato: (11) 998460155                
e-mail:joarssil@yahoo.com.br                 
 

 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o (a) senhor (a)  
______________________________________________, representante da 
instituição, após a leitura da Carta de Informação à Instituição, ciente dos 
procedimentos propostos, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 
concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro que a instituição, 
através de seu representante legal, pode, a qualquer momento, retira seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo 
da pesquisa, e fica ciente que todo trabalho torna-se informação confidencial, 
guardada por força do sigilo profissional 

 
São Paulo, .........de.........................de................ 

 
Assinatura:________________________________________ 

 
Nome:____________________________________________ 

Representante da instituição   
 
 



 

Anexo 3 – Roteiro de Entrevista 

 

Nome _______________________________________Idade____________  
Graduação___________________________________________ 
Pós-Graduação_________________________ 
Tempo de atuação como Orientador Educacional______________ 
Tempo que atua nesta escola___________ 
Nível de atuação no Ensino_________ 
Tipo de Escola__________ 
Dados socioeconômicos sobre a escola_______ 
Número de alunos que tem sobre sua Orientação______ 
 
 

1- Histórico Profissional 
2- Formação para sua atuação prática 
3- Avaliação do seu papel na equipe escolar 
4- Relação com as famílias 
5- Maiores dificuldades e desafios da prática 
6- Dicas para a Formação de Orientadores Educacionais 

 

 

 

MUITO OBRIGADO!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4- Transcrição das entrevistas 
 

 
Participante 1 

Entrevistador:  

- Gravando: me conta um pouquinho do seu histórico profissional, como 

você chegou a orientação educacional? 

Sujeito 1: 

-Desde o começo? 

Entrevistador: 

- Do jeito que você quiser. 

Sujeito 1: 

-Bom eu sou formada em psi... pedagogia á 20 anos, é... me casei, fui pra 

São Paulo, e fui pra parte de Orientação Educacional, que foi em 2005. Ai 

fiquei um ano aprendendo a parte burocrática. Em 2006 eu já fui para o 

fundamental 2 e de 2007 para 2008 eu já começo como orientadora... 

orientadora educacional de ensino médio de primeiro á terceiro, e fazendo 

orientação profissional somente do terceiro. Então ai depois disso já 

comecei a trabalhar com Orientação Profissional. 

Entrevistador: 

-Qual foi a... da parte da sua formação que foi a mais importante pra sua 

prática? 

Sujeito 1: 

- olha eu acho que... eu tive vários... interlocutores ai de formação, né? 

Primeiro eu tive ai um grande período com o Leo Fraiman, e a pedagogia 

da OPEE que trabalha a orientação profissional já com o material 

formatado, e onde eu tive que entrar nesse campo, porque eu era 

orientadora do terceiro (3° do médio) e eu tinha que me especializar, e eu 

acho que o que mais me ajudou mesmo foi entrar no campo da orientação 

independente da metodologia dele, mais pra que eu pudesse... me inteirar  

de faculdades, quais os cursos que tinham, o que era importante, o que o 

aluno tinha que entender. Então eu acho que é mais a curiosidade, a 

leitura, ir atrás de um material do que uma metodologia propriamente dita. 

Entrevistador:  



- Como que você vê seu papel na equipe escolar com o papel de 

orientadora escolar? 

Sujeito 1: 

- Olha, eu acho que é um papel de ajuda. Eu não... não acredito no 

trabalho solitário, né;  e não acredito no trabalho egoísta que a pessoa 

possa realizar sozinho, eu acredito no trabalho em equipe, e eu acho que 

eu faço parte da equipe. Então eu acho que eu sou só um membro que 

possa ajudar. 

 

Entrevistador:  

Me conta uma história que marcou positiva ou negativamente com os 

alunos. 

Sujeito 1: 

- tem uma história muito bacana de superação de um aluno do terceiro 

ano, né; da terceira série na verdade. Ele era da terceira série de um 

colégio classe alta da Zona Norte, e ele tinha dislexia, e eu fazia prova 

assistida com ele. Então eu lia todas as provas pra ele, e ele respondia 

todas as provas comigo. E ai um dia eu cheguei na sala, chamei ele pra 

sala e... faltava três meses pro vestibular, e eu joguei limpo com ele, falei 

assim: “ Cara, cê não vai mais poder ter ninguém, não tem Simone que a 

três anos lê pra você prova. Não vai ter mais ninguém que vai poder te 

ajudar em particular sentadinho numa sala, e que você tem o teu tempo.” 

E nesse momento, ele era um cara muito frágil, e começou a chorar muito, 

porque ele tinha muito medo que um dia eu chegasse nesse ponto. 

Porque até então ele estava cômodo, a minha relação com ele era ótima, 

é... inclusive ele é formado já, hoje ele já se formou  em RI, e a superação 

dele começou naquele dia, e isso me marcou muito porque é uma 

superação de uma dificuldade, e que eu tive que botar na frente dele, na 

cara dele o que ele tinha que correr. E a partir desse momento eu não 

subestimo mais dificuldade, porque eu acho que a gente tem que mostrar 

que a dificuldade tá ai e cê tem que, bola pra frente, usar mecanismos sei 

lá da onde pra poder ir. 

Entrevistador:  



- E sua relação com as famílias como orientadora educacional? Como é 

que você percebe? 

Sujeito 1: 

- é uma relação muito franca, não sou de rodeios... é, não trato as famílias 

diferenciadas por questão nenhuma, e pra mim elas são parceiras num 

trabalho que a escola tem que realizar: a parte educacional. E a outra 

parte, de vida, eu deixo bem claro que é pra família. 

Entrevistador: 

- qual é sua maior dificuldade que você sente na prática como orientadora 

educacional? As maiores dificuldades e desafios da prática na orientação 

educacional? 

Sujeito 1: 

- Eu acho que atingir todos os alunos da maneira que a gente quer. É 

frustrante, as vezes é frustrante você ter uma expectativa e ver que você 

não consegue atingir aquele aluno pra que ele tenha a sua expectativa, 

não a dele, mas a minha e então ai eu me frustro, porque ai as vezes a 

relação fica truncada porque você acaba trabalhando com o pedagógico 

e não trabalha com ele como um ser humano ali adolescente e tudo mais. 

Entrevistador: 

-conta uma história disso ai que te marcou. 

Sujeito 1: 

- eu acho que tem bastante história de... eu acho que desses três últimos 

anos que eu trabalho com as séries iniciais... é, não tem uma história 

especifica, mas eu fico muito apreensiva quando eu vejo que aquele aluno 

não consegue, não consegue alavancar, não consegue... você não 

consegue atingir pra que ele alavanque. Você que é o elo, porque o 

professor é o especialista, então ele ali ta lá pra dar a aula dele, ele não 

quer trabalhar problema. E você vai tentar trabalhar o problema do aluno, 

e tentar descolar da parte pedagógica; e ai você vê que o aluno tem várias 

outras coisas que ele não consegue alavancar, ele não consegue ir pra 

frente. Então você chega no final do ano e você vê um aluno reprovado, 

eu fiquei muito chateada com uma aluna que precisou refazer a série o 

ano passado, precisou refazer esse ano porque talvez eu não tenha 

conseguido atingir tudo o que eu queria. 



Entrevistador: 

- qual foi sua prática mais marcante da sua atuação até hoje como 

orientadora eduacional? A desse menino que você falou agora pouco? 

Sujeito 1: 

- Ele me marcou muito, porque não foi... eu tô contando um episódio dele 

né. (E. “Mas são vários né, uma história de três anos”) é uma história 

grande, grande e é uma história de superação porque ele acabou 

superando, ele acabou correndo atrás. Acho que é uma das histórias de 

ensino médio, eu tenho uma grande parte de que eu era educadora né, 

eu era professora, então eu fico até em uma linha muito tênue entre a 

educação como pedagoga e como educacional. 

Entrevistador: 

- pensando na parte sua de educação como pedagoga, você acha que 

seus conhecimentos de ensino e aprendizagem são essenciais na sua 

pratica, ou você acha que sem esses conhecimentos de ensino e 

aprendizagem você conseguiria ser orientadora? 

Sujeito 1: 

- Não, a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer como 

psicopedagoga inclusive quais são as dificuldades, e talvez até como 

você atinge aquele aluno, porque as vezes o que é prático pra você  é 

concreto pra ele, então você tem que ter outra maneira de fazer com que 

ele aprenda de uma outra forma, seja no concreto, seja mostrando por 

outras maneiras. 

Entrevistador: 

- Voce já viveu algum caso de inclusão escolar? Voce já contou o caso 

que foi desse garoto (o aluno com dislexia), de orientação profissional 

você também já fez bastante... 

Sujeito 1 

-eu acho que foi com ele... a orientação profissional eu fico muito feliz 

quando o aluno começa a descobrir, acho que é gostoso quando ele sai: 

“ poxa, eu já tenho duas que eu quero fazer”, então ai eu teria vários 

alunos. Não tem nenhum assim que me marcou profundamente. 

Entrevistador: 



- Algum caso de transtorno grave...esse menino também? ( aluno com 

dislexia) 

Sujeito 1: 

- Não, mas eu tive uma aluna...é não sei o transtorno, mas foi um caso 

seríssimo: ela estava na primeira série do ensino médio, excelente aluna, 

ela só tirava 10. Ela não tirava 9,9 ela tirava 10,  e de uma escola que não 

era ( E. pegava forte?) não era tanto. De uma família estruturada nas 

modernidades de hoje né, pai e mãe separados e tudo mais, e essa 

menina surta, ela surta a tal ponto que ela tem...teve um momento em que 

ela tirou toda a roupa ( E: alucinou mesmo), alucinou e teve um quadro de 

esquizofrenia e ela está internada até hoje. E ela saiu assim...e foram 

outros casos que a gente não conseguiu conter mais, nem acompanhei 

mais porque o pai teve que tirar da escola, ela foi direto pra um hospital 

psiquiátrico na época, porque ela começou a fazer...entrar em loja de 

móveis modulares, a fazer planejamento do quarto dela, comprou um 

carro...e ai a concessionária percebeu, lógico uma menina de 15 anos, 

muito bonita...percebeu que ela não estava bem e ligou pra família, e ai a 

família conseguiu pegar porque dali ela ia embora, sabe lá Deus pra onde, 

ela estava na concessionária longe da escola...esse caso me chocou 

muito, mas foi pesado. 

Entrevistador:  

- Algum caso de bullying que você teve que intervir e que te marcou 

muito? Ou cyberbullying, alguma situação assim? 

Sujeito 1: 

- cyberbullying sim. Bullying bullying na realidade não...as vezes porque 

eu também acho que as pessoas confundem um pouco o que é bullying 

e o que é uma brincadeira um pouco mais...desagradável né. Mas 

cyberbullying sim, de nude de uma menina de oitavo ano. (E: como é que 

você lidou com isso? Como é que foi com a família, com a escola, como 

foi sua atuação como orientadora educacional?) Então na escola bem 

tradicional, uma outra escola que é laica...então eu estava em uma escola 

católica, uma escola laica onde o resultado é prioritário né, os alunos tem 

que passar e tudo mais, e ela no oitavo ano...ela se descobre e começa 

a tirar foto e tirou uma foto nude e mandou (nua) pra um amigo da sala, e 



viralizou...e no dia seguinte ela não conseguia encarar ninguém, porque 

todo mundo apontava ela nos corredores e tudo mais, ai foi um trabalho 

com ela, eu e ela sentadas e conversando muito... mas assim eu to 

falando de quatro ou cinco horas, conversando e almoçando com ela e 

protegendo um pouco a imagem dela, e é uma menina guerreira, porque 

ela não saiu da escola mesmo com a família querendo tirar por questões 

de vergonha alheia porque a família ficou muito envergonhada, e ela quis 

enfrentar e ela ficou. 

Entrevistador:  

-já teve algum momento que você teve que lidar com questão de 

judicialização, de policia na escola, uma situação mais séria assim?  

Sujeito 1: 

- Não polícia, mas em um colégio católico que eu trabalhava tinha um...a 

gente tinha um projeto que era um projeto de drogas, álcool e outras 

manias, e quem fazia era uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas 

ele era do (sigla do local) e ele que fazia o trabalho preventivo. Então ele 

mostrava como era pegar o cara na rua, para os alunos do ensino médio 

de onde eu trabalhava...e ai eu tinha suspeita de dois alunos né, um era 

do oitavo ano e um do primeiro ano do ensino médio, e num dia que ele 

foi fazer o trabalho a gente pegou alguma situação do garoto conversando 

com o outro, mas ainda não tinha essa rede toda de whatsapp nem nada, 

tinha mensagens apenas e ai nós pegamos dentro da mochila dele 

maconha e do garoto de oitava ano cocaína...e ai veio a policia, os pais e 

tudo mais. 

E: 

- como que você percebe essa questão da tecnologia do ensino no seu 

trabalho como orientadora? Influecia, não influencia? 

Suj 1: 

- Eu sou uma pessoa tecnológica, então eu não vejo a tecnologia longe 

da educação. Eu acho que existe o lado bom, que eu acho que os alunos 

hoje até utilizam mais a tecnologia pra pesquisa e tudo, mas eu acho que 

a tecnologia pra eles ainda tem um limite do que é bom...para o bem e 

para o mal, sabe? Subutilizam e não tem a maturidade ainda pra usar, e 



eu acho que falta formação para os professores porque pela tecnologia a 

aula seria muito mais interessante do que usar o quadro negro. 

 

E: se algum adolescente chegasse pra você e dissesse que gostaria de 

ser orientador educacional que dicas você daria pra ele, ou se você fosse 

ser uma formadora de orientadores, qual seria uma coisa que você falaria 

que mais maraca para você a orientação? 

   

S1: 

-é difícil, porque você não forma orientador...se você tem uma pessoa que 

não tem um cuidado... ele não vai ser orientador nunca. As vezes o 

orientador tem que se botar no lugar do outro, as vezes até no lugar da 

família, e o orientador tem que sair do vinculo de amizade, porque quando 

você cria o vinculo de amizade você cria bloqueios e até receios que você 

não consegue ajudar, porque você tem um elo ali. Voce já sabe tudo e já 

conhece tudo e sabe como é, e a pessoa já tem intimidade e você as 

vezes não consegue colocar ele numa maneira: “ó o real é isso, é isso 

que vai acontecer com sua vida.” Então existe uma questão de que o 

orientador que ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter 

uma...eu falo que o orientador tem que ser terapeutizado...ele pode não 

ser psicólogo, mas ele tem que ter vivido a terapia e tem que saber se 

colocar no lugar do outro. E acho que o orientador tem que entender um 

pouco de cada coisa, ele não pode ser especifico, ele tem que conhecer 

muitas coisas. Lógico que a formação é continua e não da pra parar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante 2 

 



Me conta um pouco do seu histórico profissional 

Bem, eu comecei a trabalhar com 14 anos com educação numa escola pequena 

de educação infantil. Eu nem tinha formação, era auxiliar e entrei, fui fazer 

pedagogia com 16 anos, terminei com 19 que na época eram só 3 anos, me 

tornei professora e comecei a dar aula aqui como professora de primeira série 

na época. Fique por 8 anos ai nesse tempo fiz fonoaudiologia, psicopedagogia 

ai me convidaram pra pegar orientação educacional e eu tô aqui até agora. 

Eu acho que a formação mais voltada pra área da saúde ajuda mais que a parte 

da pedagogia mesmo. Eu não sei se porque eu fiz o curso de pedagogia a 

bastante tempo atrás, mas o que me ajudou mais nessa parte de orientação de 

se o aluno precisa de alguma coisa foi a parte da fono e da psicopedagogia. 

Então, difícil né? Minha concepção sobre educação é que é uma coisa que a 

gente tá em constante estudo, não da pra ter uma concepção fechada os dias 

estão muito difíceis pra gente trabalhar a gente vê a mudança muito rápida e se 

a escola e outros profissionais envolvidos nela não tiverem o tempo todo se 

reciclando não consegue nem entender o que é educação. Tem hora que nem 

eu sei entender assim direito o que é educação. Se é mais a escola a família, a 

coisa ta muito misturada a escola na parte da educação e a família de lado. 

Então, nós temos reuniões semanais pra poder alinhar a equipe. O colégio é um 

colégio grande, e como somos eu e mais uma orientadora, a direção precisa 

saber dos passos que estamos tomando então a direção esta sempre informada 

de qual é nosso trabalho e o trabalho é muito mais voltado com o aluno e com 

as famílias. A parte de professor fica muito mais com a orientadora pedagógica. 

É muito misturado a coisa né, dizem que é mais o aluno, mas o aluno tá 

diretamente ligado com o professor. Dizem que a gente não tem contato com o 

professor e também não é verdade, ta tudo muito junto. 

O professor valida seu trabalho? Como é que percebe isso? Porque existe as 

vezes uma zona de atrito entre a orientação o educacional e o pedagógico. Como 

que você avalia isso? 

Eles buscam muita ajuda eu acho que de uns anos pra ca eles tem buscado 

muito mais apoio na gente do que buscavam antes. Porque esta vindo um gurpo 

de crianças e de adolescentes com bastante questões e o professor não ta ai 

habilitado pra lidar com isso e nem nós por isso que eu te digo que a questão de 

educação é uma coisa que você tem que ficar o tempo todo atrás e eles tem 



buscado mais a nossa ajuda, mais parceria mas eu percebo ainda uma 

resistência com questão a orientação sobre algum aluno com alguma deficiência, 

as vezes um defict de aatenção e precisa de uma atenção diferenciada  ai ele 

diz ai é bagunceiro ai não merece merece mais o outro e ai temo que partir pro 

estudo. 

Vai desde formação de valores, a gente teve uma questão seria aqui no colégio 

de meninos com assedio sexual com uma garota né então ai a gente vai desde 

chamar a gente pra fazer palestra de conversar com a turminha de chamar a 

família até a parte de encaminhamento, perceber o problema conversar com o 

professor e acompanhar o encaminhamento, com quem ta, como ta, de que 

forma a escola pode ajudar a fazer um trabalho parceiro porque a gente sabe 

que se for por um caminho pode não ter resultado. 

Tem que ser uma relação de confiança e de troca. A gente percebe que é assim, 

alunos que estão com a gente desde pequenininho as famílias entendem melhor 

a posição do colégio, as familais que estão hegando as vezes são um pouco 

mais resistentes em algumas normas e confiar no colégio de dizer as vezes ah 

ta sendo muito dura com meu filho, mas a medida que vai conhecendo o trabalho 

passa a confiar 

Acho que a quantidade de coisa que a gente tem pra lidar. As vezes parece que 

a gente é meio bombeiro e tem muito essa coisa do lidar no dia a dia de correr 

atrás disso e as vezes atender o profissional com cuidado melhor e em questão 

de tempo porque a demanda é grande e hoje assim situar esses alunos na 

questão de valores humanos, o que é certo é certo independente do que o outro 

ta fazendo, do que a mídia ta mostrando, o que é o correto que ta sendo a 

dificuldade maior desde os pequenos, desde questão de celular, de achar que 

pode tudo de filmar aula de professor de colocar Snapchat deles não entenderem 

que isso tem questão de direito de imagem, é questão de valor. 

É complicado assim a gente tem que tomar o cuidado ate de fechar a porta 

quando eu to com um adolescente pq se o pequeno ve fica com medo, pq a 

linguagem é outra, a forma de lidar é outra o pequeno você tem que conversar 

você pega no colo você agrada você conversa e de repente ele  entra aqui eu to 

com um maior com uma conversa mais séria já assusta  então a gente tem que 

ter esse cuidado de separar as coisas de conversar com os maiores num local 

longe dos menores. 



Uma mãe achar que eu tinha batido numa criança, dela achar e afirmar que a 

criança tinha uma marca nas costas e que eu tinha forçado e sentado a criança 

na cadeira e tinha ficado marcado. E assim depois da gente conversar muito e a 

criança dizer que eu tinha feito que eu tinha sentado ela na cadeira ai ela disse 

que uma outra professora tinha passado pomada nas costas dela e ai chamamos 

a professora e ela disse: “Imagina, não aconteceu nada disso.”, eu nem tinha, eu 

dava aula na época e nem tinha dado aula naquela sala aquele dia. Então não 

tinha acontecido. Mas é uma coisa que me marcou assim de nossa eu bati numa 

criança e deixei ela marcada né? É uma coisa séria e que uma mãe acreditava 

numa coisa que uma criança de 7 anos tava dizendo.  

Essa semana eu tive que fazer uma intervenção nada agradável. O professor 

pediu para o aluno mudar de lugar porque ele é um aluno do fund 2 que da 

trabalho e ele disse que não iria mudar. E a aula correndo, e o professor disse 

pra ele que: “Você vai mudar porque eu to pedindo pra você mudar porque eu 

quero que você mude.”. Ai ele perguntou o motivo e o professor falou “Porque 

você é especial e eu quero que você sente aqui perto de mim.”; ai o aluno disse: 

“Você ta dizendo que eu sou autista?”, e o professor pra grande surpresa 

responde: “Não, um autista é inteligente.”. E ai como você lida com isso numa 

turma quando o professor que é o adulto da uma resposta dessa? Então ai teve 

que chamar a atenção pra classe de que o professor errou. E dizer isso pra uma 

classe de jovens, que o professor ta errado é tudo que eles querem ouvir né? E 

ai ao mesmo tempo foi mostrar que o professor só errou na resposta porque ele 

não quis desmerecer, o que ele quis te dizer é que o autista é inteligente, mas o 

menino se sentiu assim: “Como assim eu ele é mais inteligente que eu? Então 

eu sou burro.”, então foi uma questão que foi quase uma aula pra desfazer uma 

fala besta e ai o menino se sentiu ofendido e eu tive que dizer professor que ele 

estava com a razão. E ai você inflama todo mundo porque é o que eles querem 

ouvir. 

Então a família-escola eu acho que hoje ta complicado porque a primeira coisa 

que o pai faz é  vir em defesa do aluno, eles não escutam o nosso lado. Depois 

que escutam o nosso lado, depois de um tempo conseguem apoiar a escola. 

Mas a primeira reação deles é de defesa do aluno, de defesa do filho. Então a 

gente teve o caso de um aluno que trouxe uma caixa de som pro colégio e 

colocou pra tocar funk no intervalo. Alto no último volume, funk nada bonito. O 



outro coordenador foi la tirou a caixa de som que ficou comigo, conversamos 

com a criança explicamos que não era pra trazer que aqui não era lugar e que 

cada um escuta a musica que quer mas que ele não tinha o direito de fazer isso. 

Devolvi a caixa de som, no mesmo dia ele colocou o funk pra tocar de novo. E a 

inspetora pedia para ele entregar a caixa e ele corria fazendo a inspetora de 

boba. Desci tirei a caixa de som guardei e chamei a mãe. A mãe veio 

conversamos junto com o aluno, conversamos expliquei ela me disse assim: 

então você guarda a caixa de som até o fim do ano porque eu não autorizei ele 

a trazer pro colégio, ai no ultimo dia de aula você entrega pra ele. Mas essa não 

é minha função né quem tem que guardar essa caixa de som e por um limite por 

filho é ela. Só que ai conversamos e trancamos a caixa de som, até que 15 dias 

depois ele vem com outra caixa de som, e coloca o funk dentro da sala de aula. 

E ai a mãe deu outra caixa de som. É a escola que tem que tirar? Quantas eu 

vou ter que tirar? É ai que eu te digo que as vezes confunde o papel da escola. 

A escola tinha que estar preocupada com a educação na parte da aprendizagem, 

mas a educação vem de berço, tinha que vir algumas coisas da família, questão 

de respeito, valores, isso tinha que vir da família dizer que não vai levar, já levou 

uma vez ta errado. E nesse mesmo dia um outro menino também trouxe a caixa 

de som e quando o coordenador tirou o pai ligou falando que ia fazer um BO 

contra a gente porque nós tiramos indevidamente uma caixa de som do menino. 

Ele pode na aula ouvir funk e atrapalhar todo mundo, mas nós não podemos 

tirar, ai eu disse pra ele ir e falar pro delegado que a escola tirou a caixa de som 

do filho por ele estar atrapalhado a aula de matemática de um oitavo ano que 

tem dificuldade, e a escola tirou e o senhor pode ir, mas o senhor conte a 

verdade. Ai depois o pai acabou nos apoiando dizendo que ele tinha levado 

escondido, mas a primeira reação foi ir em defesa do filho. Já dos pequenos não, 

os pequenos a gente já percebe uma parceria maior, de ouvir de trabalhar junto 

de tentar corrigir agora pra não virar um adolescente que da problema. São 

vertentes bem diferentes. 

 

A inclusão é um assunto que me preocupa muito porque as vezes eu acho que 

a escola ( não só aqui, no geral) a escola diz que inclui, mas na verdade excluí. 

Porque a gente tinha que incluir todo mundo né. Quando eu tenho um aluno na 

sala e esse aluno não ta entendo, esse aluno não ta incluso, e ai a gente traz um 



aluno com determinado... a gente tem hoje um aluno que é autista e que precisa 

de atenção diferenciada. A medida que esse professor da ao aluno essa atenção 

que o aluno precisa, ele não ta incluindo os outros, porque os outros estão de 

lado. Então me preocupa bastante isso, e a questão de que nem o professor nem 

a escola estão preparados pra alguns tipo de inclusão. Não foram preparados 

não tem não saem como lidar com isso, e fica pela lei que a escola tem a 

obrigação de atender. E uma outra coisa que me ´reocupa muito com a inclusão 

é que o pai acha que pelo laudo a escola é obrigada a fazer tudo. Antes era 

assim, não quero um laudo de jeito nenhum porque ai vai rotular meu filho, agora 

eu trago o laudo pra escola e ela que se vire com isso, não pode reprovar meu 

filho, não pode fazer isso fazer aquilo mas eles não se colocam como parceiros 

da escola. Alguns, logico não são todos, mas alguns nos colocam como parceiro, 

de levar pra um atendimento, porque a lei diz isso, que ele não pode ser retido 

se ele tiver todo um acompanhamento, tem que ser feita uma adaptação de 

currículo, todo o acompanhamento que a escola precisa, porque a escola não ta 

pronta pra receber todos os tipos de inclusão. 

Dificuldade de aprendizagem: 

Então, é uma coisa que a gente trabalha muito nos professores, se é dificuldade 

de aprendizagem, muitas vezes eu acho que é de ensinagem. E ai é uma das 

coisas que a gente tem falado muito com eles, tem tido bastante estudo no 

colégio sobre isso. Porque vem ai toda uma geração em que todo mundo tem 

déficit de atenção, e eles tem isso só na escola? Porque se eles vão jogar um 

vídeo game, eles ficam ali horas em um campeonato, falam em inglês com outra 

pessoa online, eles conseguem fazer uma série de coisas que na escola eles 

não conseguem? Então será que não é a escola que não tem que mudar um 

pouco a maneira de ensinar? Que tem que ir em busca de recursos e n´´os 

estamos indo, mas assim, recursos que realmente façam com que esse aluno 

use o foco dele pra aprender? Porque quando eles querem aprender eles 

aprendem as coisas, não estou dizendo que não exista, lógico que existe e nós 

temos que tratar, que trabalhar com o aluno, mas é um número muito grande, 

todo mundo agora tem déficit de atenção. 

 O bullying acontece, e tem algumas coisas que são brincadeira que sempre 

existiram e que tudo virou bullying, então a gente tem um cuidado, e não tem 

muitos casos porque aqui é uma escola que trabalha muito com valores, eles 



têm essa aula de valores desde pequenos, mas acontece. O cyberbullying é pior, 

já teve casos que não aconteceram aqui mas que vieram ser resolvidos aqui, pq 

são alunos do colégio e ai como a gente lidou foi chamando as famílias, explicar 

o que tava acontecendo, a seriedade da coisa pra família, e as famílias se 

resolveram e conversam com eles pra que eles entendam que  não é porque 

está no meu grupo de whatsApp que eu já não estou ofendendo e que já não 

estou fazendo bullying com outro. E que esse grupo de whatssApp pode ir pra 

outro lugar. A gente tem dito muito isso pra eles, a internet é rua, é porta aberta 

então colocou na internet não tem volta. E eles tem uma dificuldade de entender 

isso. Então a gente teve um caso de um aluno que brigou no prédio, uma briga 

bem feia com outro adolescente, e filmaram lá no prédio, e colocou no grupo de 

amigos do colégio, e quando o menino chegou todo mundo já sabia da briga, e 

que ele tinha apanhado. E ai o problema não aconteceu na escola, o menino que 

gravou o vídeo não era aluno, mas você tem que resolver aqui. Então é 

conversar de novo com todo mundo é falar que não pode e que é exposição e 

tentar trabalhar com valores. 

E: Sobre o processo de dificuldade de ensinagem, como que você vê o progresso 

da tecnologia? Ela é um ponto a favor ou um ponto contra no processo de 

ensinagem dos alunos? Como você vê isso, como a escola vê isso e trabalha 

com isso? 

Ela pode ser a favor quando o professor tem um planejamento bem feito e sabe 

o que vai fazer na sala de aula. Se ele não tiver, eu acho que é só mais um 

recurso pra ele passar, como um power point que ele passa pro aluno copiar. 

Mas quando o professor tem um planejamento que englobe isso, que mexa com 

pesquisa, que o aluno tenha que desenvolver alguma coisa que seja em 

elaborado, ai vem pra ajudar. E ai que a gente percebe a mudança no 

comportamento. As vezes você vê uma sala que está dando o maior trabalho, 

quando o professor vem com uma aula bem elaborada que tem sentido, os 

alunos conseguem prestar atenção e aprendem. 

 E: O que você acharia imprescindível pra falar pra um futuro orientador 

educacional? 

Escutar as famílias, a história dos alunos, em caso de conflitos no colégio escutar 

sempre os dois lados, pq as vezes a gente fala que o aluno é isso e aquilo e 

família vem e te conta uma história que você fala meu deus ele é um anjo, com 



tudo que ele ta passando e ainda consegue fazer isso que ele ta fazendo. Então 

o primordial é escutar as famílias e a história dos alunos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante 3 

Eu fiz... meu curso de graduação é pedagocia, ai eu comecei a trabalhar como 

professora, então dei aula de educação infantil dei aula no fund1, no fund2 e 

depois no médio, fiz formação de professores magistério. Ai senti que faltava 

alguma coisa e fui fazer a pós em psicopedagogia. Ai nessa época eu já era 



coordenadora de escola e diretora de escola no estado. Ai fiz a psicopedagogia 

ai fui fazer mestrado e a minha professora de psicopedagogia me encontrou (que 

fazia na mesma universidade) e me convidou pra ir trabalhar com ela no 

consultório dela como psicopedagoga e ai eu acabei saindo da escola e fui pro 

consultório. Isso já fazem 20 anos, ai do consultório a escola que é hoje aqui, 

me convidaram pra fazer uma avaliação institucional.  Ai eu vim para fazer a 

avaliação institucional e comecei a fazer as intervenções e ai fui ficando e acabei 

virando orientadora e tô até hoje. 

Eu acho que a psicopedagogia, e os distúrbios de aprendizagem, acho que isso 

me ajudou bastante. 

Pra mim educação tem que ser integral, eu não acredito na educação 

conteudista, eu acho que você tem que ver o individuo como pessoa e como ser 

que recebe conteúdo pra se desenvolver, eu acredito nisso 

Eu sou meio apagar incêndio, então é mais ou menos assim, eu acho que eu 

tenho um trabalho da relação com os pais então eu faço esse atendimento com 

os pais, eu faço esse encaminhamento das crianças com dificuldade, recebo os 

profissionais que trabalham com eles externamente e vou onde ta precisando, 

porque eu faço um pouco da orientação, mas também um pouco da 

psicopedagogia. Então agora mesmo eu estava vendo conteúdo pra fechar 

conteúdo pro numero de aulas que tem e a gente esetava tentando fazer isso 

pra auxiliar professor e estava com a coordenadora agora. 

Eu trabalho com as dificuldades, então por exemplo no infantil eu estou dando 

apoio no processo de alfabetização. Então eu pego aquele grupo que ta com 

maior dificuldade com eles então isso em termos de desenvolvimento. E tem 

aquele atendimento que é individualizado. Tem aquele aluno que ta com 

problema, ele vem conversa comigo, eu tento intervir tento conversar com os 

pais tento encaminhar se isso necessário for, isso é um trabalho mais com os 

adolescentes, esse trabalho meio de fazer essa escuta, eu acho que eles 

precisam de uma escuta e eles vem buscar isso na gente eu não consigo falar 

com meu pai nem com a minha mãe então eles cabam vindo até nós 

Boa, tenho uma relação boa com eles. Tem alguns pais que ficam bravos 

principalmente quando você encaminha a princípio. A psicologia não é muito 

bem aceita e isso é uma coisa geral, mas quando é uma questão de 

aprendizagem eles aceitam, ai eles ficam com raiva a princípio, principalmente 



quando você aponta uma dificuldade maior e ai depois eles percebem que isso 

é real mesmo, mas eles passam por esse momento que eu chamo de momento 

de negação, vou negar o problema, vou negar a dificuldade, o que ela ta se 

metendo. Mas a grande maioria a relação é boa. 

Eu acho que o maior desafio são as famílias, você trabalhar com famílias 

diferentes com educações diferentes num mesmo ambiente, então eu acho que 

isso é um desafio grande, e lidar com professores. Onde você tem um aluno que 

precisa de um olhar diferente que você ta ali contando mas muitos não aceitam. 

Isso principalmente pros professores de área. Os professores de até quinto ano, 

que são os polivalentes, eles abraçam mais a causa. Os outros, principalmente 

o pessoal de exatas tem uma resistencia muito grande. 

Eu acho que é um aluno que nós temos aqui, que tem muita dificuldade, e que 

hoje ele ta no terceiro ano do médio e está caminhando sozinho, já está sem 

ajuda nenhuma. As vezes ele pega umas aulas particulares mas hoje ele ta super 

bem. Então essa devolutiva de saber que ele esta bem, e que vai prestar 

vestibular e que vai continuar a vida dele é um grande marco. 

Por exemplo, a gente tem uma sala aqui que eles são bem polêmicos, e o 

professor não tava conseguindo dar aula porque o professor ia começar a 

explicar, eles eram muito ansiosos, o professor ia começar a falar eles já 

levantavam o braço, sem nem ouvir a explicação, eles não sabiam esperar nem 

ouvir os professores. E ai mais de um professor veio me falar isso, e ai eu 

primeiro fui la assistir a uma aula pra ver o que era isso e depois eu fui pontuar 

pra eles e comecei um trabalho. Toda semana eu entrava la e conversava um 

pouquinho, e foi um trabalho bem legal, eles já melhoraram bastante, mas ainda 

falta um pouquinho, eles tem que aprender a ouvir. 

Tem um menino, isso foi a mãe que relatou pra mim, que ele tem bastante 

dificuldade, ele ta nos sexto ano hoje. Quando eu o encaminhei ele estava no 

terceiro, e ela verbaliza pra mim que na época ela ficou com muita raiva de mim 

e que não queria nem ouvir falar do meu nome, e que depois da raiva ela foi 

atrás e fez a avaliação e descobriu as dificuldades do menino porque ela também 

cobrava dele o que ele não podia dar. E ai ela percebeu as dificuldades do 

menino e hoje ela agradece, porque se a gente não tivesse percebido isso, ele 

talvez ele tivesse perdido o ano e uma outra série de fatores. E uma outra mãe 

que veio buscar o histórico, essa mãe saiu do colégio, ela veio buscar o histórico 



da menina e ela quis falar comigo e eu não estava no colégio aquele dia. Então 

ela pediu pra que eu ligasse porque ela precisava falar comigo. Eu liguei e ela 

veio pra agradecer, porque a menina tem uma deficiência auditiva, ela tem a 

perda total de um ouvido e nunca ninguém percebeu, e graças a um 

encaminhamento em que ela ficou com muita raiva, saiu do colégio e ela 

percebeu que nós tínhamos razão. 

Vários casos de inclusão. Tem uma síndrome de down, alguns casos de autismo, 

dislexia, pac, tem vários casos de inclusão. Eu acho que o caso dessa menina 

que é síndrome de down. Ela esta no segundo ano médio agora e o material dela 

é todo adaptado, e você percebe que ela é feliz na escola, então a gente 

conseguiu fazer com que ela participe das aulas, com material adaptado pra que 

ela possa acompanhar, e ela ta bem e feliz. 

Agora em agosto nós tivemos a semana de palestras que fazemos com eles, 

tivemos a feira da usp, a feira do estudante, e ai a gente proporcionou um dia 

aqui pra eles. Trazemos profissionais de fora e ai fazemos uma enquete com 

eles pra saber o que eles mais gostariam que trouxessem, e é o dia inteiro de 

palestras, e ai eu apliquei um teste rápido vocacional neles e ajudou bastante 

eles nesse sentido. 

Várias, eu trabalho muito com os professores, os nossos professores aqui já 

estão bem treinados a isso, e você fala por exemplo que determinado aluno tem 

Dpac, então ele já sabe que o aluno tem que sentar na frente e que ele tem que 

rever se o aluno entendeu o comando. Elaboração de prova são eles que fazem, 

também já entenderam as provas diferenciadas. 

No ano passado eu tive um caso muito sério e ai a gente teve que intervir, apesar 

de ele colaborar muito eu tive que intervir; de um menino, e ele estava sendo 

muito pressionado por outros, e a gente fez todo um trabalho, e ele mudou de 

período por escolha dele, mas a gente conseguiu solucionar esse caso e resolver 

esse caso desse garoto, porque ele estava sofrendo demais. A gente foi na sala, 

peguei algumas aulas e fui buscar vídeos, algumas situações em que parecesse 

com aquilo que estava acontecendo pra que eles percebessem isso. E eu fiz ano 

passado e to fazendo de novo esse ano porque tem uma menina aqui que ta 

com o mesmo problema, ela não consegue se integrar com a sala, então 

estamos trabalhando internamente com a sala e com ela fazendo terapia 

também junto com a família. Semana passada mesmo aconteceu via WhatsApp, 



ai os pais trazem essa questão e a gente vai trabalhando com a sala, 

conversando com o aluno, porque eu jogo muito limpo com eles, e ai como esse 

menino ultrapassou ai eu chamei os pais o padrasto veio, conversou comigo eu 

expliquei e mostrei o que ele disse e estamos trabalhando com as famílias e os 

alunos. 

Eu acho ela super favorável, nós temos as lousas aqui e elas ajudam demais, 

mas eu acho que o excesso de uso dos alunos atrapalha, o uso do celular por 

exemplo, mas eu acho ela super favorável quando bem utilizada, mas no dia a 

dia o uso do celular atrapalha demais 

Saber ouvir sem julgar é o fundamental. Por exemplo o aluno de médio, eles tem 

problemas que pra gente são coisas banais, mas pra ele é muito significativo, 

então eu acho que vamos ouvir, ver o que aconteceu na situação e orientar da 

melhor forma possível.  

Acho que o estudar constantemente é fundamental, cada dia surge uma coisa 

nova e você tem que estar por dentro, tem que saber o que esta acontecendo, 

muito repertório porque eles trazem muita demanda que você pelo menos tem 

que entender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante 4 

Eu comecei a minha vida na escola particular como professor de fundamental 1 

no colégio em Osasco, e ai sempre me envolvendo em projetos dentro da escola 

como projetos de captação de aluno e de melhoria de desempenho, até que eu 

recebi um convite para a coordenação. E no naquele colégio a orientação e 

coordenação se confundem. Nesse sentido, eu comecei a modificar meu olhar 



pra gestão tanto escolar quanto a de desempenho dos alunos. E ai eu me 

descobri supervisionando escolas em outro colégio que me trouxe um olhar bem 

de cima da escola desde a área administrativa até a área pedagógica, e tive a 

oportunidade de dirigir uma pequena escola em São Sebastião. Quando de 

repente veio o convite para trabalhar como orientador puro em outro colégio. 

Onde realmente foram 3 anos de muito aprendizado com foco total no aluno, na 

disciplina, no relacionamento dele com a escola, com os colegas, com os 

professores e com família. E hoje estou aqui no colégio  desempenhando por um 

lado uma coordenação, liderança com professores e com alunos, e com as 

famílias também, tudo voltado pra melhoria de desempenho, foco na construção 

de um projeto de vida e utilizano ferramentas de coaching pra isso. 

Eu acabei construindo essa formação conforme fui vivenciando o ambiente 

escolar. Na verdade, eu nem tinha pensando em seguir por esse caminho 

quando eu escolhi a faculdade de ciências sociais. Incialmente eu tinha em 

mente trilhar uma carreira até para o lado da ciência política. Mas então eu 

acabei fazendo uma pós-graduação que me trouxe um olhar mais voltado pra 

formação de professores e supervisão escolar. dai veio o MBA em gestão escolar 

onde eu pude direcionar meu foco pro desenvolvimento de pessoas, e então eu 

fiz cursos de coaching de vida e uso muito esses instrumentos dentro da escola 

e eles surtem um efeito bacana. Então eu acabei construindo essa formação por 

conta própria, a formação em si não traz um instrumento pratico pra você já sair 

desempenhando, isso é uma coisa que você tem que ir desenvolvendo e 

construindo como é o que eu estou fazendo aqui. 

Educação que transforma, que muda que quebra paradigma, que sai da 

mesmice, que atua pra melhoria de vida das pessoas 

Atualmente meu papel é de liderança, foi assim que eu fui chamado e convocado 

a reestabelecer um papel de liderança. E esse resgate que eu estou fazendo 

pelo feedback que eu estou recebendo dos alunos e das famílias eu vejo que 

estou no caminho. 

Foco no coaching, eu trago os alunos pra dentro da sala de aula, eu fiz com 

alunos do terceiro ano do médio para saber como estava essa construção de 

projeto de vida, essa orientação profissional. E eu percebi que tinha muita gente 

ainda crua nessa escolha, e no terceiro ano do médio é pra já estar um pouco 

mais direcionado nesse intere. Entao no começo do ano eu estabeleci com eles 



um programa de planejamento estratégico em que eu chamei individualmente 

cada um deles para entender como era o funcionamento individual de cada um 

deles; entendo isso eu chamei pra começar a pensar em estratégias pra ajudar 

nessa escolha de formação de projeto de vidas e lancei mão de diversos 

instrumentos, dinâmicas de grupo pra abrir um pouco e sensibilizar pra essa 

escolha e deu bastante certo. Tanto que eu cheguei pros meus professores e 

falei: “essa turma ta preparada, pode bater” e é uma sala top. Aonde eles 

quiserem prestar eles vão passar. E ai no final do semestre eu peguei todo o 

documento construído, envelopei coloquei numa sala, fiz uma roda fiz um 

cafezinho da manha pra eles e fiz uma devolutiva falando pra eles da liderança 

de si mesmo, seja o seu próprio líder e devolvi pra eles, pra eles reconstruírem 

esse planejamento pro próximo semestre, entao ta todo mundo encaminhado.  

Eu o tempo inteiro convoco e chamo pra conversar, antecipo qualquer coisa, seja 

do lado educacional pensando em questões atitudinais, ou em desempenho 

escolar o tempo inteiro ou registrando através de um e-mail ou ligando ou 

convocando pra vir aqui pro colégio. 

Fazer o resgate de uma excelência acadêmica. Eu acho que é o principal.  

Olha, eu acho que toda vez que vem uma família que por algum motivo trouxe 

um feedback que foi levado pra casa pelo filho, isso é uma coisa que me marca 

sempre. Então quando falam que aquilo que eu trabalhei com fulana ou com 

fulano deu muito resultado, ta pensando diferente, agindo diferente, ou até 

quando a gente recebe uma visita de alguém que é postulante a entrar aqui no 

colégio, que foi uma indicação de eu realizo um trabalho diferente, então isso é 

muito marcante. 

Eu tive um caso de uma viagem de campo que nós fizemos em um colégio que 

eu trabalhei, em que alguns alunos beberam, e obviamente os professores 

ficaram muito bravos e queriam uma atitude muito drástica para esses alunos. 

Obvio que a atitude foi dada, eles tomaram suspensão e tudo mais, mas teve 

todo um tratamento em ligar pra essas famílias, chamar pra escola, conversar 

com elas, chamar atenção sobre o uso de álcool na adolescência, chamar esses 

adolescentes, conversar, pedir pra eles desenvolverem um trabalho a respeito 

disso, conversar com os colegas em sala de aula, eles chegarem a conclusão 

que eles deveriam pedir desculpas por terem atrapalhado a viagem de todo 



mundo. Então foi uma semana de trabalho que quando eu encontro esses alunos 

que hoje já estão na universidade, eles retomam essa história com muito carinho. 

Eu acho que marcou muito um tratamento de uma escola anterior de um aluno 

que veio de fora e fazia uso de droga, fazia uso de maconha. Uma família super 

querida, uma mãe muito brava, mas um pai super querido e que nós acabamos 

descobrindo porque ele cabulou aula pra fazer isso e depois ele tentou incriminar 

alguns colegas que estariam trazendo pra dentro da escola, mas não estavam. 

O colega até chegou a trazer, mas não pra dentro da escola, eles foram para um 

parque fazer uso e o pai sabia disso, encobriu e queria ate ajudar a incriminar, 

eu sabia disso e chamei a diretora e ao chamarmos novamente o pai e ele abriu 

o jogo. A família entendeu, apoiou a escola nas decisões para poder ajudar o 

filho. 

Dois casos de inclusão, um deles sofreu anoxia no parto, mas ele é 

cognitivamente preservado, mas ele tinha tudo adaptado pra ele e eu disse que 

ele não teria nada disso no ensino médio, eu criei uma planilha para que o aluno 

fizesse a prova completa. A mãe quase surtou, a escola ficou empolvorosa, não 

sabia o que ia acontecer, mas eu precisava saber mais informações sobre esse 

aluno.  

Recentemente eu to tratando de um caso de uma menina que recebeu duas 

mensagens xingando ofendendo e tudo mais, mas nós estamos tratando, junto 

com a família. 

Eu diria que acenda a chama que ta ali dentro do coração daqueles alunos, 

porque o combustível ta lá, e o que acende essa faísca? Não tem nenhuma 

mágica pra isso. Isso é no dia a dia, no dialogo estruturado, na conversa e uma 

vez incendiado esse aluno ele pode seguir no projeto de vida.  

 
Participante 5 

Eu fiz uma formação no sedes sapientiae na área de orientação profissional, e 

lá eu recebi o convite de um professor pra participar de um processo seletivo em 

uma escola pra atuar como orientadora educacional. E isso aconteceu em 2008 

quando eu estava realizando esse curso de orientação profissional. Antes a 

minha atuação era toda voltada pra área clínica, então foi algo que aconteceu 

devido a essa minha formação no sedes. 



Fundamental, fato acho que de ter a minha base ser clinica o que refere a escuta 

mesmo, o orientador educacional na sua pratica, a escuta é algo que compõe 

uma das partes que eu considero fundamentais do processo do desenvolvimento 

do trabalho com o aluno, com a família, com o professor, com a comunidade, 

com a sociedade e agregou quando eu fiz a formação em orientação profissional 

trouxe talvez alguns instrumentos pra eu pensar mais com uma perspectiva da 

escola. Agora minha primeira formação na área de família é algo que também 

oferece subsídios teóricos, técnicos para o atendimento as famílias, então eu 

vejo uma formação que ela foi fazendo um paralelo com o que é a prática hoje 

em dia faz todo o sentido 

Caminho, eu entendo a educação como um caminho libertador, a oportunidade 

a educação ela pode te levar ao desenvolvimento do conhecimento, 

oportunidade de você extrapolar, de rever conceitos. Dentro da dinâmica da 

educação você se depara com muitos sujeitos pensantes né, o que da a 

possibilidade pra você se desenvolver. Eu acredito a educação como um 

caminho mesmo. 

Alguém que oferece um espaço de escuta, que procura zelar pelas 

características pessoas dos profissionais que atuam na escola, nos seus devidos 

papeis, então na nossa atuação a gente tem um trabalho com os alunos, com as 

famílias, com os professores, com os funcionários da escola, com a comunidade, 

com os nossos colegas, as trocas com a equipe. E tudo isso precisa ser 

permeado por uma ética e respeito pela opinião do outro sempre tendo a 

oportunidade de você colocar sua opinião sobre determinado ponto, assunto, 

dilema. 

O trabalho com aluno, ele passa dependendo da série que você atua, ele tem 

talvez algumas frentes de trabalho. Eu atuo nessa escola com o fundamental 2, 

então mesmo dentro do fundamental 2 em cada série talvez tenha algo mais 

especifico. Falando do sexto ano que é uma serie que eu trabalhei esse ano, eu 

diria que eu fui fazendo um acompanhamento no que refere a parte 

organizacional do aluno, e nesse momento que você trabalha com o aluno esse 

aspecto organizacional você consegue adentrar na sua dinâmica, na sua rotina, 

no seu jeito, seu funcionamento, e ai você vai também observando aspectos 

relacionados ao processo de aprendizagem daquele aluno, e que passa por 

questões de ordem mais pedagógicas mas também por questões mais 



emocionais. Oitavo ano uma série que eu também trabalhei esse ano, um salto 

importante ao que refere ao pensamento, e o meu trabalho teve como foco 

oportunizar os alunos de expansão no que refere as reflexões no que refere a 

desafios acadêmicos, desafios na entrada da adolescência, orientações no 

desenvolvimento, ao desenvolvimento do corpo, as relações, ao contato com os 

pares ao mundo de fora que se abre porque o oitavo anista começa também a 

ter uma vivencia social mais intensa. É um momento de início e de emancipação. 

Tem que passar pela confiança e também pela coragem de você sinalizar 

aspectos que você entende importantes naquele aluno filho daquela família, 

daquele pai e daquela mãe, e ajudar as famílias a suportarem a espera e a 

frustração e voltarem aos seus postos de pai e mãe. 

Algumas questões de ordem ideológica, o tempo em que as coisas acontecem, 

a necessidade de respostas rápidas pra coisas que demandam mais tempo de 

reflexão e aprofundamento, acho que o imediatismo da vida e do mundo é um 

grande desafio do orientador. 

Muitos atendimentos com esse perfil... oportunizar, eu acho que nessa hora em 

que se atende um professor junto com um aluno que está passando por algum 

desafio, dilema alguma questão especifica é mediar, dar oportunidade aos dois 

de se colocar dentro de um contexto de respeito e com o proposito muito claro 

de quem sabe abrir espaço tanto pra esse aluno quanto pra esse professor de 

perceber melhor o outro. 

Limites necessários precisam ser colocados, até pra que os espaços sejam 

preservados pra que o aluno possa se desenvolver sem tanta interferência da 

família dentro da escola e vice versa, então nesse aspecto, administrar as 

questões tecnológicas e as informações que chegam pras famílias por meio dos 

recursos oferecidos pelo colégio inclusive, e o desenvolvimento da autonomia. 

Importante, é nó sentido da gente se abrir pra aprender, pra conhecer, ainda um 

processo que eu vejo engatinhando...uma necessidade de todos os profissionais 

envolvidos, as pessoas envolvidas precisam se despir de conceitos e opiniões já 

formadas pra poder aprender um pouco mais sobre. Ainda vejo poucos casos de 

inclusão nessa escola e ainda algo muito...não consigo dizer ainda muita coisa 

sobre esse assunto, ta muito pautado e regido pela lei e que é fundamental e 

lógico você se basear em alguns princípios ai pra pensar a questão da inclusão, 



porém independente de lei os profissionais que trabalham na área da educação 

precisem saber a respeito, de questões especificas. 

Eu tive a experiência aqui neste colégio  com o nono ano no processo de 

autoconhecimento, o inicio ai de uma reflexão a respeito de projeto de vida, 

experiência de estágio na época da formação de orientação profissional com o 

nono ano também a oportunidade da aplicação de algumas técnicas que também 

foram instrumentos importantes usados para auxiliar jovens na faixa etária de 

seus 14 anos a pensar um pouco a respeito de suas habilidades, sonhos, 

perspectivas, do seu futuro sem descolar de uma visão social, de uma visão 

politica, de uma visão de mundo pra pensar a carreira, o futuro, a vida, o sonho. 

Quando eu estive em outro colégio como orientadora do ensino médio tendo a 

oportunidade no ciclo de passagem de primeiro de segundo pra terceiro, um 

desenvolvimento no que refere a escolhas, algumas definições, momentos finais 

pra inscrições em vestibulares, oportunizando os alunos a reflexão e até 

mudanças que eles conseguiram fazer a partir de um trabalho mais especifico 

na área de orientação profissional, e consequentemente com descobertas. 

Eu sou da área da psicologia, e busquei algum aprimoramento na área da 

pedagogia como uma forma de entrar um pouco mais nesse universo dos 

processos de aprendizagem. Muita preocupação com relação a medicalização e 

as questões ligadas a área da aprendizagem e a necessidade de um olhar 

absolutamente cuidadoso em diagnostico, usar caminhos possíveis no 

desenvolvimento. E a necessidade de uma abertura maior pra que os alunos 

tenham a oportunidade de passar por processos de aprendizagem com uma 

riqueza maior de caminhos, não somente aquele que não seja 

determinadamente o único caminho possível pra um aluno e que já fica com isso 

caracterizado como uma criança ou adolescente com dificuldade. 

Fundamental 2 algo que ta muito presente essa questão do respeito ao outro, é 

uma constante na maneira de tratamento dos adolescentes, um desafio imenso. 

As mudanças corporais tendo cada um a sua e se espelhando no outro e 

decidindo ações nem sempre tão respeitosas. E a necessidade de reflexões 

constantes com os grupos, com a clareza de que as coisas acontecem e as 

pessoas no momento em que se deparam com as diferenças agem de uma 

forma descuidada e sem esquecer de que são jovens expostos a mídia e uma 

série de informações que passam pelo deboche ao meu ver desrespeitosos em 



relação ao outro, e ainda o adolescente é importante de ter a mediação, pensar 

sobre, não ficar o tempo inteiro livre dessa possibilidade de reflexão, porque se 

não eu entendo que ele fica exposto e sem um adulto que possa ajuda-lo nesse 

processo de analise mesmo e parar pra pensar sobre aquilo. 

Desenvolvimento humano, compreensão sobre processos desse 

desenvolvimento, alguma coisa que passe por oficinas ou algum trabalho em 

que as pessoas que participam desse curso sejam submetidas a exercícios de 

escuta, desenvolvimento da observação, há um risco da minha parte em 

entender que o orientador deveria passar por uma área de formação como a 

psicologia pra que ele tenha uma condição maior de compreender os processos 

de seu trabalho com adolescente com as crianças e com suas famílias, e sempre 

fazendo uma analise politica e reflexiva sobre esses processos não descolando 

de uma analise maior sobre o mundo em que a gente vive, a nossa realidade, a 

contextualização seria também que certamente faria parte do meu curso. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante 6 

E: me fala um pouco do seu histórico profissional e como você chegou até a 

escola. 

S6:- Bom eu me formei na faculdade e trabalhei durante um ano e meio como 

avaliadora, avaliando desenhos pra uma pesquisa de doutorado sobre 

fibromialgia...e durante muito tempo eu dei...enfim eu tive aulas de reforço pra 

dar pra crianças com dificuldade de aprendizagem, e ai eu acabei sendo indicada 

pra assumir provisoriamente o fund.2 do alemão no colégio, e era um contrato 

de 10 meses e no final eles pediram pra eu ficar mais e fiquei 5 anos. 

E: Como você avalia sua formação para sua atuação pratica? O que você acha 

que na sua formação foi importante na sua atuação como orientadora? 



S6: - O que eu achei importante foi: teoria, estudo, eu fiz algumas...eu fiz 

supervisão sobre alguns casos que eu atendi na escola e... enfim o mais 

importante que eu achei na minha formação como orientadora foi fazer mediação 

pra que todas as esferas pudessem...pra que a comunicação pudesse fluir. 

Então pais, alunos, professores e enfim, a instituição como um todo. 

E: qual sua concepção de educação? 

S1:- (rindo) Podia ter me mandado isso antes né? Bom, educação pra mim na 

minha concepção é você ajudar o sujeito a se desenvolver de forma social e 

adquirir habilidades pra ser funcional na sociedade. 

E: como você vê seu papel na equipe escolar? 

S6: - Olha, eu acho que é um papel extremamente importante, é por onde passa 

o conflito, é por onde passa o desenvolvimento, é quem ajuda a coordenar como 

desenvolver uma criança, independente do tipo de dificuldade que ela tem...é o 

orientador que consegue guiar um pouquinho isso. 

E: me de alguns exemplos de como foi seu trabalho com os alunos. 

S6: - Olha, eu tive alguns alunos que me chamaram atenção ali. Obviamente os 

alunos que chamam atenção são aqueles alunos que ou aprontam muito ou que 

tem dificuldade...eu tive uma aluna que tinha muita dificuldade e, o diagnóstico 

dela não estava fechado ainda, ela estava passando com uma fono 

(fonoaudióloga) e eu percebia que a dificuldade dela em estudar estava muito 

relacionada com o que ela tinha com a mãe. Uma mãe que não estudava com 

ela, então quem estudava com ela era o pai que chegava em casa a noite... e 

quando eu percebi que na verdade faltava um pouquinho desse papel maternal 

pra essa aluna, eu pude exercer e conversar isso com a outra profissional que 

atendia ela, que era a fono... e a impressão que tive era que essa menina 

melhorou. Ela vai ter dificuldade pra sempre, mas ela conseguiu se abrir um 

pouco mais pro processo de estudo e de aprendizado. 

E: como que você vê a relação com as famílias com você orientadora? 

S6:- Fundamental. Voce precisa ter relação com todas as famílias ali. Com as 

famílias, as famílias da sala inteira, sabe? A relação tem que ser inteira. 

E: as maiores dificuldades e desafios da pratica. 

S6: - Bom, as maiores dificuldades que eu sempre tive foi quando eu percebia 

que eu não concordava com o que a instituição pregava. Quando eu não 

concordava com isso e os pais iam reclamar era muito difícil para mim é.... quase 



interpretar o que a escola queria. Então isso pra mim era uma grande dificuldade, 

quando eu via, por exemplo, alunos que eu não concordava que...sei la, eles não 

pudessem fazer prova assistida ou algo assim por eles não terem a 

documentação necessária, isso pra mim era muito difícil de falar para os pais. E 

a outra pergunta era? 

E: Praticas marcantes da sua atuação. 

S6: - Eu gostava muito de fazer os cafés das manhãs com os pais e alunos na 

escola, ou quando eu por exemplo tinha uma sala que estava dando muito 

problema e eu levava eles para o teatro, e ai lá eles faziam... a gente fazia uma 

musica junto, e ai depois disso a sala dava uma melhorada. Então essas coisas 

que você podia fazer fora da sala de aula era uma pratica que eu achava muito 

positiva e gostava muito de fazer. 

E: um exemplo de atuação no caso da relação professor aluno/ professor-classe. 

S6: - eu tive um professor de inglês que dava aula pro sexto e sétimo ano, e ele 

era um carrasco... não tem o que falar, o cara era um monstro que chegava e 

mandava o aluno pra lousa e falava: “escreve na lousa”, e ai ele apontava e 

falava: “esse garrancho é horrível, senta lá!”. Os professores que... o professor 

alemão...eles geralmente vêm pra ca e eles tem essa atuação péssima. Mas com 

esse professor eu consegui conversar com ele a ponto de ele não precisar mais 

ser cruel com os alunos, ou humilhar mesmo, ou estigmatizar um aluno. Então 

me chama muita atenção que quem me dava trabalho nessa sala era o professor 

e não os alunos. E no final do ano quando ele foi embora para a Alemanha, ele 

no discurso dele agradeceu o trabalho de mediação que eu fiz, e eu não 

esperava isso dele. Então naquele momento eu percebi que na verdade ele sabia 

o que eu tava fazendo...e ele agradeceu e eu fiquei surpresa porque pensei que 

aquele era o jeito dele, mas eu acho que de alguma forma eu consegui tocar 

nele também e que ele não podia agir daquela forma com as crianças. 

E: E a relação família-escola? 

S6: - Bom, quando eu entrei na escola a orientadora que eu fui substituir 

trabalhou  junto, e tinha uma família lá que ela falava: “Nossa não acredito que 

essa família vem de novo.”, era muito difícil pra ela atender porque a família 

reclamava muito, e por algum motivo eu falei: “ eu não quero lidar com famílias 

que reclamem, eu não vou saber lidar, então vou fazer um bom vínculo com essa 

família e fazer tudo que eles tão pedindo, vou explicar tudo e vamos ficar 



assim...enfim”, e no final das contas... é uma família que da problema, os dois 

filhos tem dificuldade, um é disléxico e o outro tem déficit de atenção, com a mãe 

super nervosa... mas pegar o fato de que os filhos pegaram recuperação e ela 

sem reclamar foi uma história de sucesso. 

E: Inclusão escolar: como é que você como orientadora atua com isso? 

S6: - Olha, a questão nessa escola, de inclusão é muito difícil. Eu acho que é 

uma pessoa pra nove salas, e eu acho que os alunos que tem necessidades 

especiais pra fazer uma prova... com letra maior ou com alguém que leia, nas 

épocas de prova era muito difícil fazer a inclusão, mesmo com o aluno tendo o 

direito de ter alguém que leia a prova pra ele, que você escreva a prova, e era 

humanamente impossível uma única pessoa conseguir fazer isso. O que 

acontecia então que eu posso considerar um pouquinho mais inclusão era o fato 

de eu poder... era um olhar amoroso que eu dava pra esses alunos, era um 

mínimo que eu podia fazer mas que eu percebia que ajudava eles. Que eles 

podiam vir em momentos de prova e não ser uma coisa estressante, aquilo ali 

poder ser conversado e ele poder dizer: “desculpa, pode repetir a questão mais 

uma vez?”, e então você vai la, explica... era uma coisa que eu fazia, mesmo 

sabendo que não podia... eu era orientada a não fazer isso e eu fazia do mesmo 

jeito. 

E: Orientação profissional chegou a trabalhar? 

S6- Não, pouco porque até o fund 2, nono ano, por mais que eles pediam eu 

achava que era muito cedo pras crianças, então eu fiz o mínimo. 

E: Dificuldades de aprendizagem. 

S6: - é difícil né, eu acho que no fund 2 aparecem todos os tipos de dificuldades 

de aprendizagem, então tudo que a gente conseguiu fechar os olhos até a quarta 

série... “ Ah não, ele vai melhorar na leitura...”, no quinto ano isso não acontece 

mais. O quinto ano é de fato “ Ah não, ele não melhorou então ele tem um 

problema.”, a impressão que eu tenho é que no fund 2 voce descobre que você 

ta num momento em que você ta diagnosticando as crianças... é tudo muita 

novidade, tanto pros pais como pros professores... nessa escola eu tenho a 

impressão de que os professores tem uma dificuldade enorme de lidar com 

dificuldade de aprendizagem, então o simples fato de imprimir uma prova com 

letra maior porque o aluno tem uma dificuldade com letra pequena não era 

possível, e isso me deixava muito chocada. Não vou falar que era má vontade, 



mas não dava pra ser uma coisa mais individualizada, tinha que ser em grupo. 

Por mais que a sala tivesse 18 alunos... era uma prova maior, né? Alguns casos 

me davam muita aflição mesmo, porque eu achava que as crianças não deviam 

mesmo estar nessa escola. Uma escola que é um trator, maquina de carne 

mesmo que vai te preparar pra você passar nos melhores vestibulares. Crianças 

que tem mais dificuldade, onde você já percebe o perfil dessa criança não 

encaixa com o perfil da escola, eu tinha a liberdade de falar isso livremente para 

os pais... a grande dificuldade era que os pais compravam a ideia de que: “ olha, 

eles estão se formando nessa escola e isso garante pra eles um bom futuro.”, 

então o fato de eles tirarem as crianças da escola gerava a angustia de: “mas 

será que eu estou criando um bom futuro?”, e que a escola não garante que vá 

ser um bom futuro. Então isso era muito difícil. 

E: Bullying e Cyberbullying 

S6: - Eu sei que isso começa cedo isso, mas o fund 2 é ótimo pra isso, acontece 

sempre, o tempo inteiro das formas menos previsíveis possíveis, mas o que eu 

percebi muito no bullying e no cyberbullying na escola é que desde que foi 

criminalizado no Brasil a situação mudou um pouco. E eu acho também que a 

escola tira um pouco do corpo e diz que não aconteceu na escola, e que não tem 

como fazer isso. Eu acho que a melhor coisa que a gente fez lá foi o trabalho de 

orientação principalmente aos pais, porque as crianças sabem muito bem o que 

ta acontecendo. E também de não ficar tão desesperado quando algo acontece, 

porque na verdade o bullying é um negocio que acontece no grupo, então a gente 

precisa prestar atenção muito na dinâmica do grupo, não na questão de ter um 

só que agride a vítima, é o grupo inteiro que permite que isso aconteça. Então o 

trabalho tem que ser feito com o grupo inteiro e não só com os dois. E nesse 

sentido eu fiz muitos cursos com o pessoal da Alemanha que tem muita técnica 

e que me ajudaram muito. Então vou dizer que nos últimos dois anos que eu 

trabalhei eu tive pouco, essa foi uma questão que não chamou muito a atenção, 

não me gastou muito tempo. 

E: Se você hoje fosse dar um curso de orientação educacional, o que você 

acharia fundamental falar pra esses orientadores na pratica deles? 

S6: - Faz parte o trabalho burocrático, eles não devem se cansar com isso, mas 

que o trabalho mais importante deles é com os alunos, é de você poder fazer o 

tripé pais-alunos-escola; fazer acho que um bom vinculo é o que mais garante 



um bom trabalho como orientador, é entender que a gente ta lidando com as 

fantasias dos pais, eles estão pagando por essa fantasia e a gente está lidando 

e educando o que eles consideram de mais valioso, que são os filhos... e não 

esquecer isso. Mas agora acho que da parte mais prática do curso eu acho que 

vale você... ter um bom funcionamento com a equipe também, que faz muita 

diferença quando você tem uma equipe e quando você trabalha sozinho. Eu tive 

muita dificuldade lá, a impressão que eu tinha é que não tinha equipe que 

pudesse me ajudar... la no ( nome do colégio). 

E: tem alguma coisa que você queria falar sobre o papel do orientador, a 

formação dele que você não falou aqui?  

S6: - Sim, eu acho que o orientador precisa ter espaços em que ele estuda sobre 

orientação mas que sejam fora da escola. Não da pra fazer tudo dentro da 

escola, você fica sobrecarregado, então o fato de você poder estudar e fazer 

supervisão do lado de fora dos muros da escola é uma boa pedida. 

 

 
 
 
 
 
Participante 7 

Me conta um pouquinho do seu histórico profissional, como você chegou a 

orientação 

- Bom, eu comecei... sou formada em pedagogia então eu atuei como professora, 

ai fui fazendo as especializações em  psicopedagogia, neuropsicologia, e ai fui 

pra orientação na primeira escola que eu trabalhei. E ai vim seguindo nessa área. 

Como você avalia sua formação pra atuação pratica 

Ah... eu acho que faltou na minha formação... é, eu acho que essa aproximação 

da teoria com a pratica. Acho que foi muito mais teórico do que pratico, eu acho 

que a pratica mesmo foi acontecendo no dia a dia no trabalho, ai dentro das 

situações que eu ia encontrando no trabalho eu fui buscando a questão teórica, 

uma fundamentação. Mas eu acho que foi distante. 

Qual a sua concepção de educação 

Nossa, bem amplo né? Mas eu acredito que pela educação mesmo que as 

pessoas podem e tem essa condição, essa oportunidade, enfim de crescer de 



se formar de ter um bom trabalho, essa...eu acho que essa reflexão, essa 

condição humana de cidadão mesmo eu acho que é através da educação 

Como que é seu papel na equipe escolar? 

Aqui, assim nessa minha função eu sinto que muitas vezes eu não consigo atuar 

como uma orientadora educacional. As vezes me vejo muito na parte burocrática 

fazendo coisas burocráticas que tomam muito meu tempo e não conseguindo 

desenvolver, por exemplo projetos, ou não conseguindo fazer bem alguns 

projetos e alguns trabalhos com os alunos, de uma forma mais consistente. Acho 

que eu gostaria de estar mais próxima muitas vezes de muitos alunos e eu não 

consigo. 

Como é seu trabalho com os alunos, de um exemplo. De algum caso que você 

achou legal e que te marcou 

 Tem algumas situações assim eu acho que... tem um aluno do ensino médio 

que ele é adotado e ele, enfim me procurou durante o tempo que ele estudou 

aqui (ele se formou ano passado), e ai sim eu me vi atuando como orientadora 

mesmo em relação mesmo aos estudos, a escolha de carreira sabe? A projetos 

de vida com ele acho que isso no ensino médio. Acho que no fund1 também é 

gostoso legal de pegar toda todos os níveis né é que a gente vai acompanhando 

o crescer deles. Eu acho que o fund1 tem essa coisa dessa coisa dos valores da 

construção dos valores da moral, do certo do errado dessa reflexão mesmo 

Como que você ve sua relação com as famílias 

É uma relação muito boa, as famílias aqui são extremamente parceiras elas 

confiam muito na escola até porque é uma oportunidade pra elas estarem 

estudando numa escola particular e ter essa oportunidade. Acho que não tem 

problema dizer que são bolsistas integrais, então elas realmente confiam muito 

na escola e não só assim o lugar que ele deixa o filho e né e tem uma omissão 

de participação não, eu acho que eles querem fazer o melhor  então eles 

escutam muito a escola os professores a orientação então é bem gostoso 

trabalhar com eles 

Qual a maior dificuldade e os desafios da praticca cotidiana como orientadora? 

O que você acha que são seus maiores desafios? 

Eu acho que hoje com os menores eu acho que é muitas vezes alguns abusos 

que a gente sabe de alguns alunos que vivem uma realidade bem pesada, seja 

com drogas, bebida ou mesmo abandono, abandono de pai e muitas vezes a 



gente fica de mãos atadas mesmo porque a gente não consegue ajudar mais 

essas crianças, e são muito guerreiras porque pra ta aqui a gente sabe que as 

vezes em casa é a barbárie. Tem até o exemplo de um aluno que a gente ta 

acompanhando de perto, porque a mãe é ligada ao trafico e o pai também, mas 

ele tem uma irmã mas são de pais diferentes. E ai essa mãe um dia sumiu, foi 

pra algum lugar deixou as crianças deixou um recado na parede dizendo: “olha 

a merda que vocês fizeram da minha vida.”, e esse aluno viu depois voltou com 

braço quebrado. Ela pouco vem a escola e ele apesar disso é um ótimo aluno e 

que eu fico impressionada, mas que agora começa a dar sinais de 

descompromisso , ele é bastante inteligente mas é irônico então esse é um que 

eu acompanho.  

Uma pratica que marcou até hoje sua ocupação? 

Eu não sei assim dos projetos que acontecem é eu não sei se eu tive a 

oportunidade de ver o impacto disso sabe? Mas aqui nesse segmento nesse 

lugar aqui do colégio eu acho que eles dão esse retorno por exemplo na 

orientação de estudos mas quando os alunos evem puxa olha consegui fui bem 

consegui seguir as dicas e as orientações e tal eu fico super satisfeita com a 

sensação de realização 

Me da um exemplo de situação professor aluno 

Ah acontece muito essa acho que hoje as crianças os alunos não são tão 

submissos, tão calados, então agora eles se colocam ainda mais com toda essa 

coisa da sociedade que eles observam. Por exemplo aqui os afrodescendentes, 

aqui eles tem essa coisa de marcação de espaço. Mas também não é bem isso 

que acontece, mais de se colocar sobre alguma coisa que acontece quando um 

professor fala algo mais rude e eles se colocam. 

Como você ve sua atuação nisso 

Então ai a minha atuação é mediação eu acho que particularmente eu sou muito 

hábil pq é difícil as vezes o professor não arreda pe o aluno também não mas 

acho que em todos os casos conseguiu se resolver e as partes conseguiram se 

entender  

Nessa parte da orientação como você faz a sua mediação  como que você 

trabalha a mediação 

Olha eu procuro escutar mesmo as duas partes mas principalmente no caso da 

relação do aluno acho que uma ezz que o aluno se ve que tem realmente 



escutando querendo entender o lado dele acho que já muda é um outro olhar. E 

ai de discutir com ele assim ok então do seu lado o que foi bacana ou o que foi 

certo o que foi errado e ai eles geralmente admitem mesmo, os professores 

também assim no eu acho que exagerei mas esse aluno é meio folgado mas tbm 

n vou pedir desculpas mas tbm pra não seguir numa coisa meio persecutória ne 

e geralmente as coisas acabam se resolvendo 

Um exemplo na sua autação como orientadora na situação família escola 

Tem uma, que a família muitas vezes... os pais chegam com 500 pedras na mão 

já acusando: “Não vou assinar nada, meu filho não fez nada, vocês não educam 

só dão a sansão.” Mas  acho que com habilidade e jeito, é escutar e ir colocando 

e pontuando com cuidado pra não fazer nenhum juízo de valor na situação, mas 

é de realmente ir colocando os fatos pra família e ai a gente vai mostrando pra 

ela o que a escola fez como fez, e mostrando  a preocupação e acho que em 

todos os casos houve mesmo a questão de desarmar e entender e continuar a 

parceria que a gente pede. Então acho que não teve nenhum caso em que o pai 

tenha ficado insatisfeito, então acho que esse foi meu papel na mediação. 

 Inclusão escolar 

Aqui eu acho que é importantíssimo o papel do orientador na inclusão eu acho 

que tanto nessa questão do convívio social desse aluno como também na parte 

pedagogia, na atuação do professor acho que falando assim de modo geral. No 

primeiro colégio que eu trabalhei de orientadora eu fui uma das responsáveis 

pela inclusão e assim estava começando la atrás, e aqui eu vejo muito pouco. 

Orientação profissional 

Então, eu acho que é uma coisa que eu preciso buscar mais conhecimento sobre 

orientação profissional. Mas eu ainda vejo mesmo os alunos que passaram por 

orientação, eu não sei a porcentagem, mas vejo que muitos ainda ficam bem 

perdidos, então não sei. Teve um grupo que participou de uma orientação esse 

ano, e eu me surpreendi com isso pensei que pelo menos esses estariam 

encaminhados. E ai de 5 alternativas ficaram entre 3 nessa duvida, mas acho 

que é uma coisa importante.  Agora nas férias teve uma reportagem que dizia 

que muitos alunos, por mais que tenham feito orientação chegam na faculdade 

e trocam de curso, e acho também que é difícil porque as profissões estão 

mudando, e é difícil muitas coisas novas e a escola muitas vezes não conversa 



com o mercado. Acho que talvez seja um exemplo que a faculdade não deu essa 

pratica que a gente precisa. 

Dificuldades de aprendizagem 

Olha, isso é uma coisa que sempre aliás, eu acho que é por isso que eu sempre 

fui buscando as especializações, e lá atrás quando começou a história do TDAH, 

transtornos de aprendizagem, discalculia, dislexia e essas coisas, e eu sou 

formada em educação, sou pedagoga então eu falei que um médico não pode 

dizer o que a escola deve fazer assim e ditar, pode complementar e tudo. Ai fui 

buscar então esse conhecimento mas ainda assim passou-se muito tempo e 

ainda assim é uma coisa difícil de ajudar, mas é um ponto assim que um dos 

pontos críticos: tem aquele aluno que apresenta um transtorno de aprendizagem 

e a gente não consegue ajudar, ainda mais numa escola com numero grande de 

alunos eu me pego mesmo com essa frustração, as vezes. Ai tenta se de um 

jeito tenta de outro... também trabalhei atendendo essas crianças e adolescentes 

com dificuldades e vi a dificuldade disso, não é só encaminhar, acho que é uma 

coisa que demanda bastante estudo.  

E a sua atuação no bullying e no cyberbullying? 

Isso é um problema porque primeiro, acho que em parte banalizou um pouco 

esses termos então o aluno que recebe algum apelido: pronto já ta sofrendo 

bullying e tudo mais. Com a coisa da lei acho que fica mais pesado e ainda tem 

ameaça de processos e enfim, mas dos casos que eu acompanhei de escola 

isso foi resolvido com a reflexão de alunos sobre isso e a gente levar a discussão 

pro grupo de alunos e, muitas vezes eles ficam só no era brincadeira e ai 

resolveu. Cyberbullying também já fico um pouco na dúvida, mas realmente 

tiveram algumas ofensas que aconteceram nas redes sociais mas que de 

verdade não caracterizou num cyberbullying é essa coisa mais no sentido de 

constância então mas mesmo esses casos onde houve ofensa a gente chamou 

os alunos e esclareceu também e foi mais o caso de: “estava com raiva mesmo, 

ameacei mesmo, xinguei mesmo mas ai foi tipo mais resolvido”. 

Formação de orientadores profissionais, o que você acha que esse profissional 

deve saber o que você acha imprescindível pra que esse orientador precisa 

saber. O que você não pode deixar de falar para eles? 

Acho que em termos de dos valores acho que importante esse orientador saber 

valores dessa questão da questão da convivência dos alunos mesmo, acho que 



também da uma coisa importante, a questão de saber o desenvolvimento dos 

alunos enquanto pessoas mesmo então o desenvolvimento psicológico cognitivo 

sabe? De entender essas fases acho que dos transtornos de aprendizagem que 

acho importante ele saber as questões dos transtornos psicológicos que acho 

que é uma coisa que hoje em dia é super importante  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Participante 8 

Eu comecei dando aula, na verdade de ética e cidadania no colégio. Eu dava 

aula pra sexta série (hoje sétimo ano), até o primeiro ano do ensino médio. 

Depois disso eu trabalhei no conselho regional de psicologia e ai eu trabalhava 

organizando eventos. Fiquei bastante tempo lá organizando congresso e essas 

coisas ai fui trabalhar na Febem, ai na Febem eu trabalha como educadora, 

então eu trabalhava com os meninos do seguro, que são os meninos ameaçados 

de morte, e como eles não podiam ir pra escola dentro da Febem, a gente tinha 

que fazer um plano especial, como se fosse uma situação de inclusão pra eles. 

De lá eu fui trabalhar com pessoas que vivem com HIV num ambulatório, ai tinha 

uma coisa mais clínica. Passei dois-três anos trabalhando dessa forma. Ai fui 

atuar como coordenadora de um projeto da Unicef que envolvia uma parte mais 

politica de protagonismo juvenil, e uma parte educacional sobre a questão do 

vírus, a atuação nas escolas. Então eram jovens que tinham HIV mas que 

também faziam uma promoção de saúde nas escolas, e a gente ia nas regiões. 

Durante um tempo, que eu estava no conselho também trabalhei com RH, então 

eu trabalhava em uma consultoria de recursos humanos, porque eu precisava 

ter mais dinheiro, e trabalhava no conselho também. E ai desse trabalho da 

Unicef que eu fiquei 6 anos, eu fui trabalhar no (nome do colégio), e estou aqui 

a 10 anos. 

 



Olha, eu penso da seguinte forma, ao longo desse tempo muito do que eu fiz 

tinha a ver com mediação de conflito, negociação, com lidar com situações de 

crise, situações em que eu precisava gerir interesses diferentes ou crises de uma 

pessoa ou de um grupo. Então nesse sentido eu acho que todo esse histórico 

que eu tive e a minha formação como psicóloga me ajudou bastante, mesmo eu 

não tendo feito um curso especifico de orientação educacional. E ai é legal 

porque tem uma coisa até de você conseguir ter outros olhares e não ficar tão 

preso a um determinado modelo de orientação educacional. 

Eu acho que é uma concepção talvez mais ampliada, eu entendo que Educação 

ela não é restrita ao ambiente escolar, e não é restrita nem a família nem aos 

professores. Ela é a forma com que a cultura é passada e ao mesmo tempo que 

passada vai sendo modificada de um grupo de pessoas pra outro, então dentro 

dessa visão a gente entende Educação tanto como atividades culturais quanto a 

escola propriamente dita quanto a ocupação em casa, né a formação é o próprio 

processo do humano naquela cultura se tornar um membro daquele grupo. 

Meu papel foi mudando muito aqui no colégio, e eu acho que isso é também uma 

coisa que tem acontecido em outras escolas, eu acho que a orientação 

educacional ao longo dos anos ela foi hora ficando com uma atuação mais 

próxima a psicologia, hora ficando com uma atuação mais próxima a 

coordenação, e recentemente eu tenho sentido também bastante influência das 

áreas empresariais e dessas novas tendências de coaching na questão do 

orientador educacional. Então é um cargo que eu não consigo não ver na escola, 

eu acho que ele é de fundamental importância, mas que ele ainda tem uma 

identidade, é logico que a gente entende identidade como transformação tanto 

do individuo quanto de um papel, mas bastante ainda não determinada com 

clareza pelo menos aqui no Brasil, então o cada lugar eu sinto que acontece de 

uma forma, e no próprio colégio que eu atuo isso foi mudando. Hoje se eu pensar 

no que eu faço no meu dia a dia, até por conta da faixa etária, é o atendimento 

muito maior as famílias e as professoras, e nesse sentido o meu papel é deixar 

claro para as famílias como se da o processo de educação dentro da escola, e 

auxilia-los em questões mais gerais em relação a educação dos filhos, e com as 

professoras é um pouco do distanciamento das relações emocionais que 

atrapalham eventualmente algum julgamento, e ao mesmo tempo o 



embasamento pra tomar as decisões com os alunos, mas isso tem mudado e já 

foi diferente, e acho que é uma coisa que vai mudar esse ano. 

Com os alunos é interessante porque muito tempo aqui eu trabalhei com infantil 

sempre o primeiro ano, que são alunos ainda não alfabetizados ou no processo 

de alfabetização, e recentemente eu tive uma experiência de trabalhar com o 

segundo ano, que os alunos já estão alfabetizados, são mais velhos e tem entre 

7-8 anos, e ai eu percebi um trabalho realmente diferente. Então, infantil 5 e 

primeiro ano, o trabalho com os alunos acontece em sala de aula ou quando eu 

vou até a sala deles e atuo contando uma história, com uma dinâmica, um jogo, 

uma brincadeira, fazendo eles refletirem um pouco sobre a maneira que eles 

estão se relacionando, mas muito mais no coletivo do que no individual, e pra 

eles é, de fato nessa faixa etária, eles frequentarem muito a sala do orientador 

até terem essa iniciativa. Eles até tem um entendimento engraçado do que é um 

orientador, eles acham que eu sou dona do prédio, acham que eu sou dona da 

escola, as mães falam “Não vai falar com a orientadora”, a gente tem que quebrar 

um pouco o que era o orientador na época das famílias...Mas no segundo ano 

os alunos já procuram o orientador pra resolver problemas do dia a dia deles, 

pra pensar questões do tipo “Eu fui para o intervalo, não sei com quem brincar...” 

ou do tipo “ As meninas estão fugindo de mim e eu to querendo brincar com elas, 

o que eu posso fazer?”, então tem uma busca de compreensão das situações 

cotidianas e das relações buscando qual a melhor maneira de se resolver o 

problema. É uma relação muito diferente de reflexão que não acontece com os 

menores, e ai claro tem situações, principalmente pro infantil 5 que são 

adaptativas, que é uma parte bem significativa do meu trabalho com os alunos, 

que é o momento em que eles vão deixar a família e entrar na escola, porque 

até o infantil 4 a família tem uma entrada na escola grande, então não tem tanto 

essa ruptura. No infantil 5 é de fato aquele momento em que a família leva até o 

portão e a criança se despede e entra, simbolicamente é uma mudança bem 

importante pra eles, e muitas crianças tem dificuldade, por causa da relação que 

se da ali naquela família, e a gente tem que atuar com eles dando segurança e 

também ando segurança a família e algumas vezes a gente tem até que fazer 

contensão, então nessa faixa etária existe também um trabalho físico, o ano 

passado eu apanhei de um menino que tentava de todas as maneiras ir até o 



estacionamento, numa situação até de risco, então tem muito do colo ainda no 

infantil 5. 

A primeira coisa que eu faço com as famílias é construir um vínculo e eles 

confiarem em mim, confiarem aquele aluno, aquele filho tão protegido 

normalmente a uma pessoa que eles acabaram de conhecer. E eu vejo que de 

fato por eu trabalhar me uma escola grande, eles precisam de uma pessoa, um 

rosto, um nome, uma história com quem eles vão se vincular. E como o contato 

deles com as professoras é menor o contato acaba sendo eu ou as pessoas que 

ocupam meu papel, porque a gente tem mais tempo pra vincular com as famílias. 

A partir do momento em que eu consigo criar esses vínculos o trabalho com a 

criança flui melhor, porque a adaptação foi melhor, a família se engaja nas 

propostas da escola, mas pra isso, pra algumas famílias o que eu tenho que 

fazer é ter uma escuta porque eles querem trazer todas as questões e etc; pra 

outras o que eu preciso fazer é dizer claramente o que eu acredito e o que eu 

penso pra sentirem segurança na minha experiência e na minha compreensão 

das coisas. 

As dificuldades são justamente você trabalhar com visões muito diferentes 

acerca do dia a dia das crianças. Porque a gente tem tanto a professora 

polivalente que desenvolve uma concepção de educação e do dia a dia dela com 

aquele aluno, da leitura que ela ta fazendo daquele aluno, quanto dos 

especialistas, quanto da direção e da família, e lógico que essas leituras são 

complementares por um lado e são contraditórias por outro, e que fazem com 

que cada ator envolvido naquele trabalho tenha um jeito de lidar com aquilo, e 

esses jeitos de lidar nós precisamos desarmonizar pra que a gente escolha um 

caminho determinado pra uma situação que seja pra uma dificuldade de 

aprendizado, de relacionamento, ou até um aluno que esteja saindo muito bem 

e que a gente precise estimular, pra que todo mundo trabalhe junto e tenha o 

mesmo objetivo pra que um não comece a boicotar o outro. E quem faz essa 

percepção, essa amarração, essa conversa acaba sendo o orientador, porque é 

ele que consegue perceber como cada um ta vendo aquilo. E as vezes a gente 

tem uma sexta leitura daquela situação do aluno. 

Eu acho que tem duas situações, uma situação foi um aluno que tinha muitas 

questões de relacionamento, um aluno que agia com muita violência com os 

demais e era um caso que, a gente tem a pratica aqui de que quando a gente 



percebe que há um indicio de uma situação de saúde, seja de saúde mental ou 

de outro aspecto a gente compartilhar com as famílias pra que elas possam 

procurar o espaço adequado pra fazer o diagnóstico. E foi feito o diagnóstico 

desse aluno, foi um trabalho muito difícil durante um tempo, e ele foi 

diagnosticado com psicose infantil. E a gente teve que fazer um trabalho interno 

com essa família acerca desse diagnostico, da compreensão desse diagnóstico, 

da melhor forma de lidar, foi bastante desafiante isso pra mim, ele não continuou 

na escola e eu vejo isso como uma atitude acertada, porque ele procurou um 

lugar que conseguia atende-lo melhor, mas em nenhum momento a família 

desvinculou da escola, tanto que os outros filhos estudam aqui. E foi muito difícil 

também o trabalho com os professores no entendimento que aquilo não era uma 

característica de caráter ou de até (como os funcionários achavam no real) de 

um espirito... então foi um trabalho muito difícil de fazer, mas que eu fico muito 

feliz de ter conseguido fazer um encaminhamento bacana. E a outra situação, 

que foi uma situação mais comum, que são determinadas situações das famílias, 

que a família acaba tendo uma entrada com as professoras que não é bacana. 

Então de família que ficava escondida aqui na escola pra ver onde estavam os 

filhos, etc. E era uma mãe que já vinha com uma dificuldade muito grande de 

acreditar e confiar na escola, e eu tive que me colocar de uma maneira muito... 

dando muito limite pra essa família, que era uma abordagem muito diferente do 

que tinha sido feita até então. Mas ao mesmo tempo em que eu fui dando muito 

limite, eu fui conseguindo informações e fazendo observações da aluna que me 

possibilitou mostrar o trabalho que a gente estava realizando, isso muito com 

parceria da professora, e a gente conseguiu reverter a situação também dessa 

família. E é logico que não teve só acertos nessas duas situações, a gente bateu 

muito a cabeça, mas no fim deu certo. 

Eu vou dar dois exemplos: teve uma situação que aconteceu ano passado, que 

a menina teve pediculose (piolho), e ai as famílias recebem um bilhete na 

agenda, obviamente não dizendo quem é, dizendo: “Fiquem atentos, pois é muito 

fácil de passar e principalmente no verão.” E por alguma razão, que eu não sei 

se foi a própria família que compartilhou ou se as crianças perceberam, eles 

identificaram quem era. E ai a professora estava fazendo uma roda pra discutir 

um texto que ela tinha lido, e ai os alunos começaram a falar dessa criança, que 

ela estava com piolho ai ela começou a chorar e aquela situação em que a 



professora não sabia como conduzir, não esperava que fosse acontecer, como 

a roda estava aberta estava todo mundo participando daquilo e a auxiliar veio 

pedir ajuda. E ai eu pensei em uma estratégia de como eu conversaria com as 

crianças e fui até la, e fiz um processo de cada um olhar pra si, para as próprias 

situações que teve em relação ao próprio corpo, sobre como também temos que 

confiar nos adultos, porque eles também tinham o receio de pegar, de como que 

é complicado identificar alguém, como aquela pessoa estava se sentido, que é 

uma coisa que a gente faz bastante ao entrar nessas situações, e uma outra 

mais preventiva que é no primeiro ano, a gente tem um livro que chama “Orelha 

de Limão” e a gente lê com as crianças esse livro. É um livro que fala sobre uma 

ovelha que se sentiu diferente porque tem uma orelha diferente, a gente vai até 

a fazendinha e observa as ovelhas. Eles têm uma série de hipóteses, porque la 

tem duas: uma menor escura e uma menor e mais clara. Eles têm uns 

estereótipos assim, a mais clara deve ser a fêmea, elas não são parentes, a mais 

escura é brava e má. E ai eles vão colocando tudo que eles pensam sobre as 

duas ovelhas, e primeira coisa que a gente faz é ir desconstruindo as ovelhas, 

então a mais clara é o macho, a mais escura é a mãe da mais clara e ela é muito 

boazinha (porque é mesmo), e as crianças põem a mão nela e a gente vai 

desconstruindo isso. Depois a gente entra neles, e ai cada um deles vai falando 

sobre as características que imagina em uma pessoa, como ela é, o que isso 

significa. Então o que é uma pessoa bonita, o que isso significa, o que é uma 

pessoa legal, e é impressionante a quantidade de estereótipos que as crianças 

já têm com 5-6 anos, como isso vem culturalmente forte mesmo a criança sendo 

pequena, por mais que ela não use isso no dia a dia como um adulto, mas ela já 

consegue nessa idade ter isso bem formado, e essa leitura é um dos principais 

trabalhos que a gente vai junto da professora. 

Em uma entrevista, em uma conversa, a gente buscar que a família tenha um 

olhar ampliado para aquela criança, consiga compreender aquela criança em 

suas multiformas de se relacionar de estar e de ser. Compreender que aquela 

criança tem um processo independente da história da família, do que a família 

foi, porque muitas vezes os pais fazem isso, que possa construir sua própria 

história, ajudar no entendimento que a escola tem uma atuação diferente da 

clínica, diferente da família... e eu estou falando de uma faixa etária que ainda 

não tem prova, então também dar esse feedback sobre esse processo de 



alfabetização que  está transcorrendo de uma maneira tranquila e do que é um 

processo de alfabetização que precisa de um apoio diferente, seja ele de um 

especialista ou seja da própria família, e eu estou focando na alfabetização por 

ser um ponto especifico dessa época, mas também em outras áreas na 

psicomotricidade, etc. Então tem um suporte, um medidor que é a nota que vai 

dando pra família a segurança  de que está dentro do esperado ou não, é muito 

importante a nossa fala pra eles, eles não tem condição de avaliar, até porque 

eles foram alfabetizados de uma outra forma e tiveram uma educação de um 

outro jeito, como é que essa criança está se desenvolvendo dentro do processo 

educacional, comparando com o irmão mais velho, comparando com o vizinho, 

então essa é uma coisa importante no que a gente faz, mas tem uma coisa de 

diferenciar essas duas instituições, que é a família e que é a escola. E também 

tem uma coisa importante que é separar o que essa escola que a família teme, 

que é essa escola do bullying que está muito forte hoje, o discurso midiático até 

por conta da influência americana, separar a escola que ele teve, seja ela uma 

perspectiva boa ou não desse momento que o filho está construindo nessa 

instituição especifica que ele está, nessa série, não deixar a família colocar toda 

essa carga na leitura dela. 

Eu tenho uma situação que esta acontecendo agora e esta indo pro terceiro ano, 

é um aluno que chegou para a gente no infantil 5, e nessa época eu não 

conseguia compreender o que ele falava, ele tinha uma dificuldade muito grande 

de se comunicar e ai a primeira coisa que a gente fez ao longo do infantil 5 foi 

ver em que momento ele estava pra gente poder avançar não dando saltos 

maiores mas também sem estagnar, pra que a gente também não estagnasse o 

aluno, e fazer um plano especifico pra ele no infantil 5. Conforme ele foi não 

respondendo a algumas coisas e respondendo a outras e a gente foi 

conversando isso com a familia, fez os encaminhamentos: primeiro pra psicóloga 

pra que ela pudesse ter um olhar (o menino tinha 4 anos) mais global com a 

gente, uma leitura clinica e pra que ela também pudesse ajudar nesses 

encaminhamentos; depois pra fono e ai pra que a gente também pudesse ter 

mais elementos também pra pensar essa organização curricular e nas 

possibilidades do aluno. O colégio trabalha com a inclusão com os pequenos 

ajudando a se ter um entendimento melhor sobre o que é a situação de fato. E 

depois disso o que a gente foi fazendo e acompanhando com todos os 



especialistas que foram entrando nesse caso, e passou por diferentes 

especialistas, passou pelo neurologista, fez testes cognitivos depois de 

inteligência (WISC) com algumas dificuldades especificas. Então ajudar a 

desenvolver um projeto que fosse de fato efetivamente fortalecedor pra essa 

criança sem deixar... que eu acho que nesse caso não seria positivo ele repetir 

o ano.  Eu acho que em alguns a criança ficar mais um ano naquela série poderia 

fazer ela caminhar muito, tem outras situações; e por isso que é importante 

quando a gente tem esse apoio externo a escola que é uma leitura ampliada, 

que você percebe que se ele ficar mais um ano não é isso que vai fazer a 

diferença, se a gente não fizer um trabalho diferente a gente não vai avançar, 

não é manter ele na série que vai resolver, e esse trabalho realmente demandou 

bastante luta interna, porque as pessoas observavam que ele não ia acompanhar 

as atividades padrões da outra série e por isso sentiam muito inseguras em 

querer passar ele de série, mas também foram compreendendo que ficar na 

mesma série não era o que resolvia. Então o tempo inteiro ficar nessa linha entre 

não subestimar esse aluno sem entender a potencialidade dele, e ao mesmo 

tempo não pedir aquilo que vai só gerar sofrimento e não vai ser reforçador pra 

ele. 

Não faz orientação profissional 

Em geral o que a gente faz é tentar entender os fatores que estão relacionados 

a essa dificuldade, e com a criança pequena isso tem uma relação muito grande 

com a familia e com a forma que a familia está encaminhando a vida daquela 

criança. 

Bullying propriamente dito eu não tenho, mas eu tenho algumas situações que a 

gente pode colocar como um bullying e numa leitura que eu acredito que não 

seja, mas que pode gerar. Entao as crianças muito pequenas estão já usando o 

Instagram e o WhatsApp, e se para os adultos já é difícil não ter o feedback direto 

da pessoa com quem você está falando, pra criança é infinitamente mais. Então 

muitas situações de confusão no segundo ano em relação a WhatsApp e ao 

Instagram de coisas que são ditas no grupo de crianças e ai tem uma 

interferência que é das famílias, porque as famílias começam a mandar áudios 

nos grupos das crianças dando broncas nas outras crianças.  

Escuta, eu acho fundamental que a gente consiga ouvir de fato o que as pessoas 

estão falando, fazer as perguntas certas, entender a posição daquela pessoa, 



logico que nós vamos ter nossas histórias e concepções, mas tentar de fato 

compreender a essência daquilo que está sendo dito, capacidade analítica que 

é pegar todos esses elementos e conseguir compreender como eles se 

relacionam, e foco: que é estabelecer de fato qual vai ser a sua atuação naquele 

momento mesmo que você vá revê-la, tem que estar revendo o tempo inteiro, 

mas pra você não ficar nesse caldo também. Porque as vezes a gente fica 

conversando e analisando e tem um determinado momento em que você tem 

que agir, tem que ter uma ação efetiva que una todas essas pontas em uma 

direção e ai vá avaliando. Eu falo muito com as professoras, a gente conversa 

antes de uma reunião, eu trago muito a questão da familia, a professora me traz 

muito da sala de aula, a gente pensa a partir das nossas vivências e dos nossos 

conhecimentos o que seria o melhor pra gente trabalhar com aquela criança, a 

gente pensa como a gente vai dizer isso pra família e estabelecemos o foco da 

reunião. Respeitar o tempo dos processos, não é tudo que a gente faz no 

primeiro momento em que a gente conhece uma pessoa, o que é possível até 

porque podemos estar bem errados. E que o tempo tem que ser o da equipe 

escolar, pra não ficar no imediatismo que tem na angustia daquele que vem nos 

procurar.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante 9 

Eu iniciei a psicologia e não tinha como fazer o pagamento dos vencimentos, 

então eu soube de uma vaga de orientadora educacional, eu não tinha mais 

mínima idéia do que era isso, mas foi a vaga que me surgiu na frente e eu me 

candidatei a ela sem saber. Entao eu descobri e concorri com várias candidatas 

que já estavam adiantadas no curso e tive que ocultar o fato de ser caloura na 

época, e só depois que eu ganhei a vaga eu tive que compartilhar com quem 

estava contratando que eu era caloura. Ai eu fui descobrindo orientação 

educacional ao longo do tempo e me apaixonei pela coisa e segui sendo 

orientadora mesmo paralelo a 28 anos de clínica. Então eu acho que eu fui 

construindo a orientação educacional ao longo do tempo. 

Fundamental, a minha formação antes e acima de tudo é a psicologia e eu 

entendo que ela é fundamental pra minha pratica, porque o orientador 

educacional é o mediador do sujeito que está estudante, então eu vejo que não 

da pra ser orientadora de estudantes, mas sim sujeitos que estão estudantes. 

Educação é algo que no nosso pais vem historicamente vem sofrendo 

intervenções (algumas muito boas e outras muitas nem tanto), eu vejo a 

educação como um processo que ainda é institucional e por isso tão delicado, 

um processo que oportuniza o outro a conhecimentos e hora a educação 

institucional está para mediar produção de conhecimento e hora está pra 

pasteurizar, formatar ou padronizar, então educação é algo que eu entendo em 

principio importantíssimo e belo, e na prática a gente tem que driblar uma série 



de variáveis dependendo de qual instituição você está prestando seus serviços, 

mas eu me apaixonei pela educação, talvez tanto quanto ou quase até mais que 

pela clínica, porque a clínica me oportuniza trabalhar com  sujeito que 

interessantemente nos procura clinicamente falando quando se entende doente. 

E ai eu descobri na formação do educador e do orientador educacional, que eu 

posso interferir nesse sujeito antes e no seu processo de constituição desse 

sujeito. Então dependendo da área que você está atuando, seja na infância, na 

pré adolescência, na adolescência ou na adultescência , você pode mediar esse 

sujeito no seu processo de construção do eu. 

Orientador educacional na equipe escolar vai depender da instituição em que ele 

está, mas eu entendo que ele é alguém que fundamentalmente pode mediar as 

relações da equipe em beneficio do aluno, daquele que é o nosso sujeito de 

maior interesse, então eu entendo um papel de extrema importância e valia na 

instituição. 

Vamos pegar uma criança recente, uma criança que mesmo aos seus 9-10 anos 

é um sujeito belíssimo que já dava conta dentro da sua total imaturidade, de 

perceber que a escola é um saco. Então ele discursava isso nos seus 10 anos 

de existência, então ele expressava sua leitura critica, sua insatisfação, e mais 

do que isso a sua revolta de ter que estar estudante. E eu fui acolhendo essa 

condição crítica, esse ódio todo no sentido de oportuniza-lo a talvez fazer do 

momento de estar na escola algo possivelmente interessante, possivelmente 

produtivo, criativo, prazeroso apensar de chato. E eu evidentemente fui me 

aliando a esta família que não sabia o que fazer com essa criança que da um 

trabalho dentro da instituição família, porque ele denuncia absolutamente tudo e 

todos assim como ele fazia na escola, incomodava e fazia todo mundo se a ver 

com suas partes porque ele se colocava. E eu consegui colocar ele em situação 

terapêutica pra que ele tivesse a oportunidade do setting terapêutico onde 

coubesse de maneira mais apropriada e ideal esse ser de 10 anos de idade que 

grita e que tinha uma dificuldade importante de relacionamento porque era 

absolutamente diferente de tudo e de todos, vai na contramão de tudo e de todos 

e é um menino que ta entrando ai no sexto ano em uma condição de aproveitar 

a escola já que ela é obrigatória pra fazer um momento agradável, prazeroso, 

produtivo. 



Muito difícil, principalmente dependendo pra qual instituição você está prestando 

serviço, agora eu procuro trabalhar com a instituição família, procuro olhar para 

aquela estrutura familiar pra que eu possa dar oportunidade a esta instituição 

família de saúde no sentido mais amplo da palavra, dentro da sua constituição 

ter o mínimo de saúde pra que todos os seus integrantes e elementos 

constituintes dessa família possam adoecer o menos possível, e se todo mundo 

der conta que a família não é a propaganda de margarina, pelo contrário, são 

várias pessoas unidas dentro de uma constituição familiar com seus pensares, 

conflitos, angustias, desejos, faltas, e transitar tudo isso em família é algo 

exigente. E eu procuro fazer com que essas famílias se apropriem do quão 

grande é, até pra que elas entendam a normalidade das angustias, dos medos, 

dos conflitos, e o quanto que elas possam aprender através dos seus filhos. Mas 

é desafiador e lindo ao mesmo tempo. 

É o humano, o demasiado humano que pula em cena o tempo inteiro sem muitas 

vezes se dar conta disso. O desafio maior são as vaidades que cada um tem 

dentro da instituição e das relações da prática da educação. Muitas vezes lidar 

com prazos estabelecidos desprezando o tempo que é natural nos processos 

humanos. 

Eu vou falar de um erro, eu menina ainda não dei conta de um rapaz que estava 

gritando expressando através do uso de drogas, e na época eu estava 

demasiada institucionalizada e eu não dei conta de ajuda-lo, de acolher aquele 

grito e de não deixar que aquele caminho que ele tinha percorrido acabasse 

fazendo com que ele fosse desligado da instituição. Então e entendo que a minha 

imaturidade profissional foi na época um determinante pra que aquele menino 

não fosse acolhido como ele merecia ter sido.  

Muitas vezes você depara com profissionais especializados em determinada 

área do conhecimento mas que não foram oportunizados da construção de um 

olhar pedagógico, de um olhar psicológico, de um olhar do desenvolvimento da 

criança, e as vezes ele está não só profissionalmente, mas também 

pessoalmente extremamente imaturo e ele vai pra relação com o aluno, tão 

criança quanto o estudante e ai por mais que ele esteja intitulado profissional, 

ele não está com a bagagem e a maturidade necessárias pra tal. Então acho que 

eu entro ali na mediação ajudando esse profissional a construir um adulto, um 

profissional de fato, e ai garantir a mediação das relações pra que ele não tome 



o estudante nas suas expressões ou nas suas ações como agressões pessoais. 

Eu acho que é principalmente pra ajudar o profissional na construção do adulto 

e do olhar sensível e preparado pra olhar seja com a criança ou com o jovem ou 

com o adulto. 

É um desafio grande, eu procuro mostrar pra esta família que nós todos estamos 

porque optamos por esta instituição, eles quando família quando matricularam 

seus respectivos filhos e eu como profissional que trabalha aqui. Então vamos 

fazer disso algo extremamente importante e decisivo na história do filho deles e 

do nosso aluno na aliança sempre objetivando o filho deles e o nosso aluno, e ai 

fica algo mais possível, palatável, porque a família se desarma e percebe que 

tem alguém ali pelo filho deles e que gosta do que está fazendo.  

Eu tenho estudado que nem uma maluca pra poder melhor ajudar meninos e 

meninas que estão ai nem sempre cuidadosamente diagnosticados, e tentando 

ai me instrumentalizar pra funcionar como objeto facilitador da aprendizagem, 

porque a inclusão nada mais é do que crianças que são sinalizadas como tendo 

X, Y, Z variais no processo de aprendizagem, então quanto mais nós nos 

especializarmos no sentido de domínio do que é variável que interfira no 

processo de aprendizagem, melhor vai ser a nossa condição de ajuda-los, seja 

o obstáculo que vier. 

Orientação profissional não faço com crianças pequenas, mas desde que eles 

expressam e começam a falar eu pergunto qual é a paixão deles, e eles 

entendem a palavra paixão somente como eros. E ai eu começo a mostrar que 

somos seres passiveis de nos apaixonarmos por várias formas de expressão da 

vida, e ai eu começo desde bem cedo a mostrar que o que nos difere são nossos 

interesses, nossas paixões, o que nos da prazer ou não, o que é obrigatório. 

Então eu começo a mostrar que é justo que nós tenhamos uma vida lotada de 

paixões. 

Na minha bagagem e experiências eu acho que a maior variável que atrapalha 

na aprendizagem é a emoção, é o afeto. Crianças muitas vezes com potenciais 

importantes intelectuais muitas vezes interditado por questões emocionais. Eu 

atuo nisso com o cuidado de não fazer a instituição escola um setting terapêutico, 

porque isso é um erro que nós podemos deixar acontecer, mas sempre 

buscando que ele seja oportunizado de um setting terapêutico aonde ele possa 

trabalhar essas questões e vir a disponibilizar esse potencial intelectual. 



Eu costumo dizer que conflito todo mundo diz que bastam duas pessoas, eu 

discordo e acho que basta uma, os conflitos já são internos e a hora que você 

encontra com o outro então, o conflito é essência, é inerente as relações. Agora 

deram esses nomes lindos depois que vieram as mídias, mas tudo é humano 

nas suas relações e o preventivo da saúde das relações é na criança o brincar, 

o brinquedo, a brincadeira, a possibilidade de encontrar com obstáculos, medos 

e se apropriar do fato de ser humano. Porque o que deixa todo mundo na 

contramão, porque parece que tudo que não esta formatado e pasteurizado não 

pode e temos que trazer para o certo. Então está todo mundo querendo deixar 

todo mundo igual e ai evidentemente fica muito complicado. Eu procuro garantir 

que as diferenças sejam garantidas como humanas a serem respeitadas. Então 

em termos de prevenção, o que você puder imaginar e não imaginar, é a leitura 

de um livro, uma poesia, pra musica, é mostrar pra criança que está todo mundo 

vivo, é mostrar que hoje pode estar todo mundo sorrindo e amanhã pode estar 

uma grande briga e que isso não é problema. 

Eu entendo que o educador tem que saber do desenvolvimento humano, então 

eu trabalharia em princípio o Piaget, e ai utilizando o próprio testemunho final de 

Piaget dizendo que a psicologia tem que entrar, e uma psicologia que contempla 

o social, o ser inserido. Eu buscaria teóricos da filosofia oportunizando esse 

grupo do pensar de outros, o mais variado e diferenciado possível, porque é ai 

que vai entrar o diferencial de cada um desses cada qual, e olhando e se 

orientando por diversos teóricos e pensadores, e eu montaria algo embasado na 

psicologia e na filosofia e regaria tudo de poesia, porque eu não resisto. 

Que nos possamos ai historicamente falando ter na nossa continuidade de 

educação brasileira um espaço cada vez mais reservado para nós psicólogos, 

orientadores educacionais dentro das instituições, porque eu entendo que nós 

podemos favorecer e facilitar o processo. 

 

 


