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Apresentação

Nos livros anteriores que escrevi sobre Orientação 
Educacional procurei enfocar tanto a sua importância como 
a sua história e, principalmente, a formação do orientador 
educacional, seja ao longo da legislação educacional, seja 
nos tempos presentes, em face da nova Resolução que tra-
ta do Curso de Pedagogia (Res. n. 1 de 15/5/2006 — CNE).

O projeto desse livro tem a sua vertente numa propos-
ta que atenda três objetivos básicos: primeiro, no que diz 
respeito à educação que se quer de qualidade e que atenda 
todos os segmentos de ensino, em todos os tipos de insti-
tuição, sejam elas públicas ou particulares tem de ter como 
parceira a Orientação Educacional, quando aquela se propõe 
além do instruir e informar o compromisso de formar e 
educar o aluno; segundo, para que tivéssemos uma visão 
mais prática dessa Orientação que tanto aludimos, em ter-
mos do contexto atual, que ultrapassa o estigma de atender 
os alunos-problemas e inserir-se nos problemas e expectativas 
de todos os alunos, numa dimensão mais ampla e abran-
gente; e, terceiro, fazer uma ponte mais específica com a 
questão do trabalho, caracterizando-o nessa abordagem 
como a escolha da profissão que vai além da escolha em si 
de uma determinada profissão, mas evidenciar que, hoje, 
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esta escolha leva em consideração não só as aptidões, os 
interesses, as competências e a personalidade do aluno para 
discutir/analisar o mercado de trabalho e as grandes ques-
tões que envolvem esta escolha, como a globalização, as 
novas tecnologias e a sociedade pós-moderna.

Voltando aos eixos assinalados, a intenção desse livro 
é buscar dados que nos levem a pensar e, evidentemente, 
discutir os pontos enfocados, mostrando a estreita relação 
entre o que acontece na escola quando ela se compromete 
com a educação dos alunos, em termos da construção de 
sua subjetividade.

A mídia mostra, informa determinados acontecimentos 
que dão a dimensão das dificuldades e complexidades do 
contexto atual, banalizando até determinadas situações. 
Observo, muitas vezes, na escola o aluno ser o responsável 
pelo seu próprio fracasso escolar, em vez de identificarmos 
que todo o contexto deve ser responsabilizado pela situação 
detectada. Não temos a intenção de mostrar regras, dogmas, 
critérios que levem o aluno a ter bons rendimentos na es-
cola, ser bem-sucedido no vestibular, na vida. Esses e outros 
temas podem e devem estar inseridos num contexto que 
discuta e analise a colaboração, o papel da Orientação para 
que a educação que acontece, que ocorre na escola possa 
de fato atingir seus objetivos.

Durante muito tempo, como orientadora, demonstrei, 
elucidei, indiquei o papel da Orientação com os alunos, em 
especial, e também com pais e a comunidade, em geral. 
Mostrava ao longo da história da educação como a esta foi 
concebida, o caráter ideológico das legislações vigentes, a 
visão intrínseca com a Psicologia, até as dificuldades en-
contradas para a colocação da Orientação no seu verdadeiro 
lugar. Procurava evidenciar não um ponto de vista de poder 
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que a Orientação tivesse, absolutizando-a e diminuindo as 
outras áreas. Pelo contrário, sempre procurei integrar todas 
as partes num só contexto educacional, como se estivésse-
mos — de fora — verificando como se encontram esses 
espaços, tal qual se movem as peças de um caleidoscópio. 
Do outro lado da evidência torna-se muito difícil não trazer 
para este debate em Orientação a visão utópica de uma área 
que tinha todas as ferramentas na mão para atender o aluno 
para uma visão real do verdadeiro papel do Orientador na 
Escola. No cenário educacional que vivemos no final da 
década de 1980, mais precisamente, em julho de 1988, a 
FENOE (Federação Nacional de Orientadores Educacionais) 
chegou a levar quase três mil orientadores ao seu Congres-
so Brasileiro de Orientadores Educacionais, na UERJ/RJ. 
Acabaram-se quase todas as Associações Estaduais, naque-
le período, e a FENOE, no ano de 1989. Aparecem no início 
da década de 1990 novas associações que se inter-relacionam 
a outras, como a AOERGS (que nunca acabou), a ASFOE 
(Associação Fluminense de Orientação Educacional), e 
pouco a pouco vão juntando esforços e criam a Federação 
Nacional, agora denominada FENAPOE (Federação Nacional 
de Profissionais em Orientação Educacional). Além das 
indicadas, entre outras estão as Associações de Orientação 
Educacional dos Estados de Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Brasília. O que isto representa no cenário 
educacional? Apenas uma vontade política desses profissio-
nais terem seu órgão de classe respeitado. Lutar como as 
demais associações para ter uma voz nos órgãos públicos, 
para defender seus ideais, para lutar por uma educação de 
qualidade e colaborar com a educação no/do país, como é 
o caso de ter uma representação junto ao Conselho Nacional 
da Educação. A situação ainda não atingiu o ponto desejado, 
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pois se muitos municípios não têm em seus quadros o pro-
fissional de orientação, outros municípios abrem concursos 
para esses profissionais. Por que esse quadro? Quem luta 
por esses profissionais? Quais as medidas que deveriam ser 
tomadas? Para essas e outras perguntas se faz necessário 
— mais do que nunca — um órgão de classe para lutar pelos 
ideais dos orientadores educacionais. Novas perguntas po-
deriam ser apresentadas: por que algumas escolas e/ou 
Secretarias Municipais ou Estaduais de Educação criaram a 
função de coordenador pedagógico, supervisor pedagógico 
ou mesmo pedagogo para fazer todos os trabalhos da escola 
que não fossem os do professor? Por que algumas escolas 
inserem seus orientadores nos quadros técnico-administra-
tivos em vez de serem lotados junto ao corpo docente da 
escola? Qual a vantagem da escola para essa arbitrariedade: 
questão salarial? Carga horária?

Essas são algumas questões que trazem o outro lado da 
Orientação que é a do desempenho e do trabalho do orien-
tador educacional. Pretendemos, com este livro, mostrar as 
diferentes faces que compõem a Orientação, ressaltando, 
mais uma vez, sua importância, sua necessidade e sua ri-
queza para agir com e na educação de qualidade que dese-
jamos para nosso país.

Inserimos alguns capítulos que tratam do trabalho 
— mais específico — da Orientação Educacional, mais 
voltados para os alunos e, nesse sentido, apresentamos 
uma discussão com e para os jovens. Na medida em que a 
Orientação deve refletir, avaliar as questões dos valores 
que estruturam todo o processo de escolha e decisão de 
nossas ações, apresentamos um estudo que nos leva a 
pensar — e agir — nas questões pertinentes à ética, aos 
valores e a educação. Os processos educativos são com-
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plexos, e inúmeros fatores os determinam e definem. As 
explicações sobre o que os jovens, os alunos fazem ou es-
colhem não podem ser vistas apenas da perspectiva do que 
eles acham e por que acham, mas sim pensar/avaliar como 
essa escolha reflete todo o contexto atual. Este foi o moti-
vo maior da apresentação dos capítulos que se deslocam 
da Orientação Educacional em si para buscar o espaço onde 
a Orientação é desenvolvida.
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1

A Orientação Educacional  
no novo milênio

O presente estudo consiste na descrição e análise da 
experiência do Curso de Especialização em Orientação 
Educacional e Supervisão Escolar, realizado na Faculdade 
de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
em nível de pós-graduação. O eixo principal deste estudo 
é a Orientação Educacional que existe na educação brasi-
leira há mais de seis décadas e que foi construída com uma 
fundamentação, basicamente, no plano psicológico, procu-
rando ajudar o aluno no desenvolvimento integral de sua 
personalidade. Este foi o início desse campo do conheci-
mento no Brasil, alicerçado pelas questões da Orientação 
Vocacional e/ou Profissional, como nos demais países onde 
ela foi implantada. Hoje, temos um re-significado da Orien-
tação, com nova estética, onde reavaliamos suas múltiplas 
dimensões que contemplam a questão epistemológica (o 
objeto de conhecimento específico da orientação), a ques-
tão filosófica, antropológica e social. Nosso papel, no con-
texto atual, não é ajudar simplesmente os alunos a resolver 
os seus problemas pessoais/sociais, ou simplesmente os 
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alunos-problemas. Até porque, hoje, nos tempos da globa-
lização, da pós-modernidade, das novas tecnologias, temos 
uma outra concepção da sociedade, da educação e da es-
cola que nela se insere. Por outro lado, há uma nova con-
cepção de escola dimensionada pelo seu projeto político-
-pedagógico e pelo currículo a ser desenvolvido nessa 
instituição. Devemos trabalhar, com o aluno, como um 
todo, desenvolvendo o sentido da singularidade, a dimensão 
da solidariedade, buscando o significado do humano, cola-
borando na formação/construção de sua subjetividade. A 
dimensão, portanto, é muito mais crítica-pedagógica do 
que preventiva-psicológica.

A proposta de trazer a análise de um curso em funcio-
namento — para formação de especialistas em Educação 
— é para que possamos discutir mais do que a estrutura 
dele, a essência, de uma das áreas de seu conteúdo — a 
Orientação Educacional — e o valor do seu contexto — em 
termos das relações que ela mantém com o processo peda-
gógico da escola. O projeto desse curso surgiu após a realiza-
ção de uma pesquisa qualitativa realizada com Orientadores 
Educacionais em exercício, no Estado do Rio de Janeiro, 
que manifestaram interesse num curso nessa área para 
aprofundamento de seus estudos e da prática efetivada. A 
proposta inicial foi na área de especialização, para os Orien-
tadores Educacionais, mas, posteriormente, ele assumiu 
também o caráter de habilitação para os candidatos à pro-
fissão, uma vez que esta assim se constituiu. No Brasil, a 
profissão de Orientador Educacional foi reconhecida por lei 
específica, a Lei n. 5.564, de dezembro de 1968, e regula-
mentada através do Decreto n. 72.846/1973. Atualmente, as 
duas modalidades — a de especialização e a de habilitação 
— são oferecidas aos alunos interessados, nessa área aten-
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dendo, inclusive, o artigo 64, proclamado na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional — Lei n. 9.394/1996, em 
vigor no nosso país.

O curso, que teve início em 1995, tinha por objetivo:

1. propor uma Orientação Educacional de qualidade 
nas escolas;

2. construir uma Orientação Educacional inserida nas 
questões do mundo contemporâneo, colaborando 
para a formação da subjetividade do aluno;

3. articular/integrar as diferentes áreas/disciplinas da 
Educação, trabalhando as relações pedagógicas 
dentro da escola.

A partir dos resultados do curso, das monografias/
pesquisas realizadas, podemos oferecer uma reflexão em 
torno da reconceptualização da formação do especialista 
em Educação, em especial do Orientador Educacional, fun-
damentada nos referenciais teórico-práticos do trabalho 
realizado. O interesse maior desse estudo é discutir com os 
demais profissionais da área o que vem sendo feito e o que 
deverá e poderá ser modificado a partir do contexto em que 
vivemos. O diálogo seria não só a forma de se trabalhar em 
Orientação, mas a estratégia/ferramenta de se ter um es-
paço para discutir questões pertinentes a este campo edu-
cacional, em diferentes instituições de diferentes países. 
Nos tempos marcados pela globalização, pelas novas tecno-
logias, pela pós-modernidade, qual deveria ser a Orientação 
Educacional, para este novo tempo, que ajudasse o indivíduo 
a refletir sobre a sua subjetividade e a ter uma participação 
mais consciente no mundo em que estamos vivendo? Até 
que ponto esse contexto interfere na escola e qual o seu 
papel nos cotidianos de que o aluno participa? Torna-se 
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necessário esse conhecimento — essa rede de conhecimen-
tos — para que possamos analisar o contexto em que vive-
mos, em que educamos, não como forma de absorção da 
nova realidade, mas sim como forma de análise crítica 
desta. A Orientação Educacional é parte de um todo, assim 
como a própria Educação. Esta é a proposta desse trabalho: 
um futuro que se faz presente.

Em termos atuais este curso ainda não foi realizado 
nos últimos cinco anos.

As dobras, o real e o imaginário em Orientação 
Educacional

Entende-se por dobra (do latim duplare): tornar mais 
completo, mais intenso; voltar ou virar um objeto de modo 
que uma ou mais partes dele se sobreponha a outra(s). 
Entende-se por real (do latim reale, res, rei, coisa, coisas): 
adjetivo, o que existe de fato verdadeiro; opõe-se a fictício, 
ideal, ilusório etc. Entende-se por imaginário (do latim 
imaginarius): adjetivo, o que só existe na imaginação, ilu-
sório, fantástico. E, finalmente, entende-se por Orientação 
Educacional: área da educação (esta entendida como uma 
prática social) que tem por objetivo colaborar no processo 
pedagógico, em especial com o aluno, ajudando-o, em ter-
mos de ações mediadoras e mobilizadoras, na construção 
dos seus conhecimentos e do seu campo afetivo.

Tomamos por real aquilo que está acontecendo objeti-
vamente nesse campo, seja em termos da prática efetiva, 
da legislação pertinente ou da fundamentação teórica exi-
gida. Por imaginário gostaríamos de apontar os dados mais 
significativos que ficaram (ou ainda se estabelecem) na 
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imaginação das pessoas quando falamos em Orientação 
Educacional, sobressaindo as questões relacionadas às ex-
pectativas dos professores, dos pais e da escola em geral. 
As dobras têm por sentido mostrar que, muitas vezes au-
mentadas, as ações da Orientação foram, na realidade, di-
recionadas para outros setores, ou foram traduzidas como 
ineficientes para um processo político/pedagógico. Esse 
desdobrar da Orientação não quer, apenas, mostrar sua 
importância no cenário educacional brasileiro, as suas difi-
culdades, dilemas e contradições ou propor novos caminhos 
para esta área. A finalidade é debater uma nova leitura da 
Orientação a partir da contextualização do espaço-tempo 
em que a educação se desenvolve, tentando mostrar que os 
desafios da nossa vivência estão no sentido do próprio sig-
nificado dessa realidade. A vivência humana é eminente-
mente ativa, e a questão de uma consciência crítica — ne-
cessária a uma educação transformadora — só será possível 
com a vivência crítica de seus próprios indivíduos. Apesar 
de ser complexa, há uma diferença entre vivência e cons-
ciência e, como diria Sartre, eu preciso desta vivência para 
chegar a uma consciência reflexiva.

A Orientação Educacional quer colaborar para que as 
vivências dos indivíduos caminhem no sentido de uma 
conscientização reflexiva. Não será mais mostrar o que é 
certo ou errado para o aluno, ou bom ou mau para seu de-
sempenho, e sim levá-lo a pensar, refletir, analisar o signi-
ficado e vivência desses valores (sejam seus ou relativos à 
escola, à família, à sociedade, ao mundo em geral). Se a 
dimensão da pós-modernidade é exatamente o fim das cer-
tezas assinaladas na era da modernidade, há que se pensar 
nesse aluno nessa contextualização, onde por certo o coti-
diano, o dia a dia terá reflexos muito importantes para ele 
e para a sociedade.
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A análise dessa Orientação Educacional vai nos remeter, 
basicamente, para o sentido da formação do sujeito, em que 
serão contempladas as relações intrapessoais, relações com 
os outros e com o mundo em geral. Nesta análise queremos 
evidenciar dois pontos principais: primeiro, que há neces-
sidade, hoje, de se ter na escola um profissional que, além 
de ensinar ou ensinar a aprender a aprender, ajude o aluno 
a fazer as novas leituras que o mundo está a exigir de forma 
crítica, investigativa e reflexiva; um profissional, tanto quan-
to os outros que tratam das especificidades das áreas do 
conhecimento como Português, Matemática, Ciências, Geo-
grafia, História etc. que trate da especificidade do seu co-
nhecimento nas questões relacionadas a uma formação mais 
crítica do aluno enquanto cidadão; segundo, os currículos, 
na sua quase totalidade, procuram dar conta dos conteúdos 
e conhecimentos que estão dispostos no contexto atual. Há 
necessidade, porém, de se oferecer um novo currículo que 
abranja os textos e intertextos, as entrelinhas, os saberes 
dispostos em outros locais que não as escolas, valorizando 
as emoções, os valores, os afetos e os sentimentos. A Orien-
tação pode ser chamada a cumprir um papel significativo 
nessa nova jornada, não mais apoiada em documentos legais 
que exigiam sua presença nas escolas, mas sim fundamen-
tada em fatos reais que precisam de novos interlocutores 
para o processo de desenvolvimento pessoal/social do aluno 
e da Escola, enquanto uma instituição social.

Faço também uma digressão talvez metafórica ou poé-
tica à questão da dobra quando a vemos no significado de 
fazer vergar ou curvar ou até mesmo no sentido de passar 
além de, circundando. Pode-se dizer, na linguagem de Sa-
viani sobre a curvatura da vara, que a Orientação Educacio-
nal vergou de tal forma que hoje se apresenta com o real 
desejado, ou mesmo que, passando além de todos os pro-
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blemas e crises da educação, a Orientação poderá prestar 
um papel inestimável para alcançar os seus próprios obje-
tivos. A metáfora da dobra, tão rica na nossa cultura oci-
dental, pode caracterizar, por exemplo, as dobras que as 
autoridades fizeram nesse terreno, instituindo-a obrigato-
riamente como forma de dobrar um pressuposto pedagógi-
co de educação para todos os segmentos de ensino, com a 
mesma valorização, ou uma dobra no sentido de ver/sentir/
agir em busca de uma nova educação para todos. As dobras 
podem levar o indivíduo a se curvar quanto ao que preten-
dia alcançar, mas pode também ter sido realizadas de tal 
maneira que se multiplicam os objetivos e as finalidades 
que se propunham alcançar. O cotidiano tem nos mostrado 
quase sempre as dificuldades de se orientar o sujeito de 
uma forma clara e crítica, e, nesse sentido, precisamos rever 
o que se entende hoje por orientar educacionalmente o 
aluno. Devo dizer que trabalhar na Orientação, com a Orien-
tação, tem sido um embate constante de lutas, contradições, 
mas de crenças, desejos e perseveranças. Tecer o que acre-
ditamos não tem sido tarefa fácil, mas é nela que acredita-
mos e apostamos com a densidade e intensidade que os 
novos tempos exigem.

Finalmente, o significado de uma nova leitura da 
Orientação Educacional vai precisar das abordagens da 
Psicologia da Educação, no contexto atual, na medida em 
que esta área assume hoje um caráter transdisciplinar, 
procurando estender seus fundamentos para diferentes 
áreas do conhecimento.

Como diz Gatti,

Não podemos deixar de assinalar que muitos estudos da área de 
Psicologia da Educação, incorporando uma perspectiva transdis-
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ciplinar em que se integram contributos da antropologia, socio-
logia e da linguística, estão trazendo novas formas de compreen-
der os fenômenos ligados ao desenvolvimento humano, à 
cognição, ao ensino etc. (1995, p. 16).

O real significado da Orientação Educacional que se 
fundamenta, também e muito, na Psicologia da Educação 
difere, então, das primeiras conceituações da Orientação que 
se baseavam, restritamente, numa Psicologia terapêutica ou 
psicometrista, com finalidades específicas de orientar o in-
divíduo. Hoje, busca-se compreender as dobras que existem 
na formação de um sujeito coletivo, enquanto ele se educa 
no dia a dia de sua vida. Ajudar a formação do educando é 
procurar antes de tudo desvelar esse próprio mundo vivido. 
Ratifico esse posicionamento com a afirmação de Gatti:

É nas contradições do mundo vivido, a partir de sua compreen-
são mais profunda, porém, concreta, e não com categorias as-
sumidas a priori, que poderemos encontrar perspectivas para 
nossa ação, com alguma possibilidade de impacto e transfor-
mação (1995, p. 18).

Resumindo as discussões sobre a Orientação 
Educacional

A Orientação, assim como a educação, é uma prática 
social, é uma disciplina viva, e como toda matéria viva está 
sujeita a processos constantes de mudança e transformação. 
Durante muitos anos, muitas décadas, a Orientação “serviu” 
ao sistema com normas e atribuições definidas que levassem 
ao aluno um ajustamento considerado satisfatório e desejável.
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No início da década de 1980, com toda a crítica voltada 
à educação, de modo particular, e ao sistema, de modo geral, 
com amplo respaldo nas teorias de reprodução, a Orientação 
também sofreu críticas consideráveis e revisões contunden-
tes no seu processo. Duas grandes observações foram detec-
tadas: para alguns educadores ela seria uma das responsáveis 
pelo fracasso escolar, na medida em que ajudava a fragmen-
tação do saber, do ensino, consolidando-se na divisão social 
do trabalho dentro da escola; outra observação é que não 
havia mais lugar para essa especialização, uma vez que a 
generalização, as totalidades, eram categorias a ser atingidas. 
Os profissionais que atuavam em Orientação — por uma 
série de razões pessoais e institucionais — foram deixando 
de lado a área e ingressando em outros setores: não encon-
trávamos mais essa especialização nas escolas, a literatura 
de Orientação numa visão crítico-pedagógica escasseava, e 
a sua finalidade era profundamente questionada. Os encon-
tros, os seminários e os congressos de Orientação Educacio-
nal que conseguiam reunir mais de 2.000 profissionais 
acabaram cedendo às tentações e deixaram de existir, assim 
como fecharam as associações de Orientação, tanto em nível 
estadual como nacional. É claro que estava em jogo a própria 
identidade do orientador que permitiu que isso tudo ocor-
resse, sem procurar — junto com seus pares — verificar as 
mudanças na sua conceituação e atribuições, endossando o 
que naquele momento era considerado inevitável: o térmi-
no de uma trajetória. Os princípios e as técnicas foram mais 
fortes que as finalidades: o como fazer tomou lugar do por 
que fazer Orientação na Escola.

Ocorre que os problemas da escola, da família, da so-
ciedade continuaram existindo e, hoje, em maior número 
e maior complexidade. O que se viu é que mesmo sem a 
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Orientação nas escolas os problemas aumentaram, e as 
crises, da escola e fora dela, também se ampliaram, trazen-
do uma nova dinamicidade ao processo pedagógico. Qual 
deveria ser, nesse momento, o papel do professor, do orien-
tador, do supervisor, do diretor? No nosso entender seriam 
atribuições voltadas para o próprio sentido de educador. 
Placco enfatiza essa posição, quando diz que:

[...] O Orientador Educacional, um dos educadores da escola 
deverá participar de uma ação educacional coletiva, assesso-
rando o corpo docente no desencadeamento de um processo 
em que a sincronicidade é desvelada, torna-se consciente, au-
tônoma e direcionada para um compromisso com uma ação 
pedagógica competente e significativa para os objetivos propos-
tos no projeto pedagógico da escola (1994, p. 30).

O Orientador atua junto com os demais professores da 
escola, participando de um projeto coletivo, de uma forma-
ção de um homem coletivo, procurando identificar as ques-
tões das relações de poder, das resistências dentro e fora da 
escola e do como e do porquê devemos agir juntos em prol 
de uma educação transformadora e, especialmente, junto 
aos alunos no desenvolvimento do que caracteriza sua sub-
jetividade. Para Losicer (1996), a concepção da subjetivida-
de não pode ser vista apenas como oposição a objetividade 
(em termos de mundo real, concreto e empírico), nem com 
aquela que identifica sujeito com indivíduo psíquico (mun-
do interno e privado). Para o autor

[...] o conceito de sujeito com que trabalhamos se diferencia 
radicalmente dessas noções, uma vez que concebe que o sujei-
to se constitui por uma relação com o outro sujeito (relação 
intersubjetiva), ou seja: não há diferença entre sujeito psíquico 
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(sujeito da história individual e do desejo consciente) e sujei- 
to social (sujeito da história social e de suas transformações) 
(1996, p. 69).

Para que esta noção de subjetividade seja alcançada, 
temos que buscar novos paradigmas em educação que pos-
sibilitem entender a complexidade na qual vivemos nesse 
momento do ato de educar (tanto no sentido de educare, 
como de educere).

Queremos mostrar não uma disputa entre cientificis-
mo, objetividade, conhecimento e a questão da afetividade, 
emotividade e subjetividade, mas sim um trabalho que fa-
voreça as partes de um todo, como uma orquestra, em que 
a Orientação pode ser chamada para ajudar os membros 
dessa mesma orquestra. A beleza do som, a sincronicidade 
do todo, depende de todas as partes.

As questões básicas

Três questões são significativas nessa reflexão e se 
apresentam como básicas para uma discussão mais apro-
fundada:

1. Tem sentido, ainda, formar Orientadores Educacio-
nais, ou, em outras palavras, a Orientação Educa-
cional ainda hoje é necessária nas escolas?

2. Quais as funções/atribuições do Orientador Educa-
cional no contexto atual?

3. Como trabalhar com a Orientação Educacional em 
termos de um trabalho interdisciplinar em que se 
aliem fatores psicológicos, sociológicos, antropoló-
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gicos, histórico-sociais, na discussão da formação 
do sujeito?

Tentando responder de uma forma breve às questões 
apontadas, poderíamos dizer, primeiro, que acreditamos 
que ainda tenha sentido formar orientadores educacionais 
no contexto atual porque precisamos de profissionais que 
atuem com suas especificidades para a consecução dos 
objetivos do projeto pedagógico da escola. Ele é o profissio-
nal comprometido com as relações dentro da escola, tra-
zendo à tona os dados da própria sociedade e do aluno e 
procurando, junto a estes, colaborar para que as pessoas 
alcancem os resultados pretendidos de forma satisfatória. 
A complexidade da vida cotidiana leva-nos a pensar/agir 
sobre uma série de fatos e situações que não são somente 
os direcionados à aquisição do conhecimento e saber, mas 
também ao sentimento-emoção. Desde questões ligadas ao 
posicionamento e à tomada de decisão diante de determi-
nados acontecimentos até a valoração dos valores escolhidos 
nas nossas vidas, as pessoas que convivem na escola pode-
rão ter um espaço para discussão e análise de situações 
vivenciadas no dia a dia. O Orientador Educacional pode 
promover a instigação, a provocação e a reflexão nas pes-
soas, assim como pode colaborar na promoção de espaços 
que estimulem e incentivem novas aquisições de conheci-
mento e saber. Esse conhecimento não está posto numa 
redoma para ser apreendido ou ensinado e sim colocado 
em todos os lugares, até na sala de aula, para ser vivido e 
compreendido. Se hoje há uma preocupação voltada para a 
formação do sujeito como um todo, por certo a Orientação 
Educacional tem um papel significativo nessa formação 
quando, através de sua prática, desenvolve situações/ativi-
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dades com um diálogo aberto, com relações autênticas e 
honestas, com estímulo à expressão do indivíduo, à flexibi-
lidade e à tolerância das suas posições e papéis na vida em 
sociedade.

O currículo da escola, o projeto pedagógico da escola, 
tem de contemplar tanto as questões conteudistas como as 
questões dos sentimentos, das emoções, das atitudes, dos 
valores. O indivíduo não se (in)forma apenas pelo saber das 
disciplinas, mas e também pela posição, compreensão e 
tomada de decisão nas diferentes formas de aprender e 
viver os conhecimentos e valores dispostos na sociedade. 
Para dar sentido a essa proposta, devemos ter na escola 
entre outros especialistas, o Orientador Educacional, cujas 
funções principais seriam as de mediação, articulação e 
mobilização junto ao desenvolvimento do próprio processo 
educacional. As atribuições estariam muito mais voltadas 
para as questões pedagógicas do aluno, da dinâmica das 
relações da escola, da leitura e interpretação da complexi-
dade da vida cotidiana. Quanto ao trabalho interdisciplinar 
da Orientação, acredito que esta possa contribuir com seus 
fundamentos para a discussão e a problematização das 
questões referentes à criatividade, às representações sociais 
e à construção do conhecimento e da moralidade.

Observo que existem dificuldades para que essas posi-
ções possam ser tomadas de forma menos polarizadora, pois 
ainda somos chamados a explicar o por que e para que 
existe Orientação Educacional nas escolas; entretanto, essas 
dificuldades ocorrem também em outros países, caracteri-
zadas desde questões epistemológicas até questões pedagó-
gicas. Para Vega (1993), os dilemas da Orientação Educacio-
nal estão inseridos desde as questões das funções e papéis 
do Orientador, da fundamentação teórica específica, até a 
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responsabilidade de quem orienta o aluno: o Orientador ou 
a comunidade educativa?

Podemos destacar os principais dilemas da Orientação 
Educacional, na realidade brasileira, como sendo:

— A forte influência da Psicologia na Orientação: este 
dado caracteriza a dimensão terapêutica da Orien-
tação. Nessa tendência, identifica-se: o aluno como 
único responsável por seus atos, seus sucessos ou 
fracassos; sua decisão profissional como fruto de 
suas aptidões (que eram vistas como inatas), de 
suas possibilidades e potencialidades para o seu 
desenvolvimento pessoal/social. Esta posição assi-
nala uma Orientação mais centrada no aluno, em 
termos de suas questões/ações pessoais, do que nas 
questões que estão no entorno desse indivíduo.

— A relação de poder no exercício da Orientação. Este 
fato mostra a estreita relação entre as normas e 
critérios políticos-pedagógicos (no sistema educa-
cional e, portanto, nas escolas) e as decisões a se-
rem tomadas pela Orientação, isto é, as relações 
de poder fazem com que haja uma orientação 
dentro de determinados padrões normativos, den-
tro de um paradigma considerado bom e verdadei-
ro pelo sistema.

— A relação espaço-tempo da e na Orientação Educa-
cional, caracterizada pela tentativa de se resolver a 
curto prazo os problemas da educação e das crises 
pedagógicas ou sociais que ocorriam no interior da 
escola. Esta problemática ficaria mais fácil de ser 
atendida se encontrássemos um responsável para 
resolver esses dilemas na viabilização de solução 
para eles. A Orientação Educacional teria um espa-
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ço e um tempo, dentro de um serviço de Orientação 
para trabalhar as crises e os desajustes dos alunos, 
permitindo à escola prosseguir com o seu trabalho 
normalmente. A Orientação contribuiu, no meu 
entender, para uma análise de um trabalho frag-
mentado nas escolas, caracterizando, inclusive, o 
que alguns autores denominam de divisão social 
do trabalho na escola, identificado nas atribuições: 
os professores ensinam, os supervisores atendem 
o professor, os Orientadores ajudam os alunos, e o 
diretor dirige a escola. O coletivo não era buscado 
numa visão integrada de objetivos e finalidades, 
dentro de uma proposta pedagógica.

Num mundo em que se globalizam ações e atitudes, as 
especializações, no meu entender, continuarão existindo, 
cada vez mais, sem perder de vista, entretanto, o contexto 
em que se realizam. A ocorrência é globalizada, mas a ação 
é localizada, já nos afirma Boaventura de Sousa Santos. O 
mesmo ocorre nas escolas que necessitam ter um profissio-
nal que auxilie alunos e professores na dimensão de argu-
mentar, discutir e refletir sobre o contexto pessoal e social, 
de forma a tornar o aluno mais crítico e consciente da so-
ciedade em que vive. O Orientador trabalha com os concei-
tos de parceria, com-partilhar e distribuir, sinalizando para o 
aluno os valores inseridos num país em que se quer ser 
mais justo, mais humano e mais solidário.

Para isto, a Orientação Educacional deve continuar 
existindo — com novas percepções e significados — ajudan-
do a superar os desafios, mas trabalhando com novos eixos 
paradigmáticos da educação, envolvendo as questões do 
conhecimento, dos valores e da criatividade.
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A história de um curso de Orientação Educacional

No final da década de 1980, em especial o início da 
década de 1990, por uma série de fatores político-sociais-
-históricos e pela tendência das teorias críticas que alicer-
çavam a educação brasileira, os cursos de Pedagogia come-
çaram a sofrer reformulações, suprimindo as habilitações 
e apresentando novas habilitações na sua organização 
curricular.

No caso do Curso de Pedagogia da UERJ/RJ, a refor-
mulação ocorreu em 1991, com as novas habilitações inse-
ridas no seu quadro: Educação Infantil, Educação de Jovens 
e Adultos e Educação Especial. As antigas habilitações, 
dentre elas a Supervisão Escolar e a Orientação Educacional, 
passaram para o curso de pós-graduação lato sensu.

O curso destina-se a formar orientadores educacionais 
e supervisores escolares, num currículo de 435 horas, inte-
grado por disciplinas obrigatórias e eletivas. O curso não se 
constitui numa passagem da graduação para a pós-graduação 
e sim numa nova abordagem e nova dinâmica de funciona-
mento. A monografia de final do curso deve se constituir 
num objeto de estudo desde o início do curso e está relacio-
nada aos trabalhos de metodologia da pesquisa e à partici-
pação do aluno no estágio supervisionado. As atividades 
não são desvinculadas ou fragmentadas; pertencem ao todo 
de uma formação específica.

O que temos observado, entre tantos resultados satis-
fatórios já obtidos, é que a proposta, por exemplo, da disci-
plina Concepções e Prática da Orientação Educacional 
correspondeu às nossas expectativas na medida em que 
propusemos uma disciplina para fundamentar o trabalho 
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do orientador com ênfase nas questões relativas à formação 
da subjetividade.

A proposta de formação de um novo especialista em 
educação incorporou, além dos aspectos que foram assina-
lados, outros relacionados ao significado do que seja um 
especialista da educação, do projeto pedagógico que as 
escolas devem formular e da formação em si desse profis-
sional num mundo marcado por nítidas transformações 
sociais, culturais, políticas e econômicas.

Para a construção desse novo curso de formação de 
especialistas em educação partimos de algumas perguntas 
que precisavam ser respondidas por todos que estão com-
prometidos com a educação, que vão desde o objeto de 
trabalho desses especialistas até as suas atribuições e fun-
ções na escola numa visão interdisciplinar. Como afirma 
Ivani Fazenda (1994),

O fenômeno da interdisciplinaridade como instrumento de 
resgate do ser humano com a síntese projeta-se no mundo todo. 
Mais importante que conceituar é refletir a respeito de atitudes 
que se constituem como interdisciplinares. Nessa obra os auto-
res apresentam visões da interdisciplinaridade em várias áreas 
do conhecimento além da educação, tais como a História da 
Ciência, Ciências Naturais, Ciências Humanas, Sociologia, Ma-
temática, Psicologia e Teologia.

Outro ponto importante dos cursos é o trabalho voltado 
para a construção do projeto pedagógico da escola. Desde a 
discussão da escola enquanto uma organização social até a 
formação do aluno enquanto sujeito da sua história discute-
-se e analisa-se aquele projeto, levando em consideração as 
questões do conhecimento, do desejo, da criatividade.
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Por certo, ao discutirmos e analisarmos o projeto pe-
dagógico, estaremos trabalhando a dimensão da democra-
tização do ensino, as diversidades culturais e a formação da 
cidadania. Outro dado muito significativo para o trabalho 
da Orientação Educacional hoje é a questão referente aos 
limites e à liberdade da educação. Num tempo em que 
aparentemente tudo é permitido, como fica a educação? 
Quais os limites que devem ser estabelecidos ou, ao con-
trário, não deve haver limite algum? Como a escola forma 
o sujeito a partir dos valores e princípios que possui, mas 
que também o aluno, enquanto sujeito, os possui? Essa 
complexidade, mais do que um dado existente, precisa ser 
discutida e analisada.

Essa e outras preocupações estiveram presentes nesse 
Curso de Orientação Educacional que buscou formar um 
profissional para atuar no contexto atual. Como diz Nóvoa 
(1992, p. 28):

A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-
-se nesse esforço de inovação e de procura dos melhores recur-
sos para a transformação da escola. É esta perspectiva ecológi-
ca de mudança interativa dos profissionais e dos contextos que 
dá um novo sentido às práticas de formação de professores 
centradas nas escolas.

Ao construirmos o próprio projeto pedagógico do Cur-
so e ao discutirmos e analisarmos este planejamento, no 
nível da sala de aula, consideramos este projeto numa 
abordagem coletiva e transformadora que tem dimensões 
próprias e específicas. Ressaltaríamos a dimensão episte-
mológica (o conhecimento que ele deve abranger), a dimen-
são pedagógica (incluindo a questão curricular com seus 
procedimentos e metodologias), a dimensão política (na 
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perspectiva do papel político do professor/especialista) e, 
também, a dimensão de desenvolvimento profissional (li-
gado a uma visão mais crítica de sua profissão, e como diz 
Nóvoa (1992), na dupla perspectiva do professor individual 
e do coletivo docente).

Ao estruturarmos um curso que atendesse às necessi-
dades dos especialistas, começamos nosso projeto indagan-
do os “porquês” da existência desses profissionais na escola 
e que papel eles cumpririam, hoje, no momento em que 
superamos o discurso da divisão social do trabalho.

O novo tempo traz mudanças sensíveis, seja na família, 
na religião, nas questões econômico-sociais, no desemprego, 
na política neoliberal etc. O enfrentamento desse e de outros 
problemas tem de começar com o conhecimento e a análise 
deles para que se efetue uma orientação de qualidade no 
cotidiano da escola. O conhecimento dessas áreas não ca-
racteriza apenas os fatos da entrada no novo milênio, mas 
nos mostra que, sem contextualizarmos a Educação e, por 
conseguinte, a orientação, teremos apenas uma visão do 
problema e não a visão mais ampla da situação e de suas 
interferências na escola com sua ação sistemática de formar 
e informar o aluno. A Orientação Educacional tem de estar 
atenta a todo o contexto onde a educação ocorre.

Um curso de formação de Orientadores Educacionais 
deve estar, também, comprometido com a formação da 
pessoa do especialista. Nóvoa (1992, p. 25) enfatiza que:

O professor é a pessoa, e uma parte importante da pessoa é o 
professor. Urge, pois, (re)encontrar espaços de interação entre 
as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos profes-
sores apropriarem-se dos seus processos de formação e dar-lhes 
um sentido no quadro de suas histórias de vida.
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Esta é também nossa fundamentação no sentido de 
uma formação que seja apoiada num projeto que considere 
a história de vida do docente enquanto aluno, resgatando 
seus saberes e experiências, seus valores e sentimentos, 
numa perspectiva de formação permanente. Finalizo con-
cordando com e salientando o que Nóvoa afirma:

Toda a formação encerra um projeto de ação. E de transforma-
ção. E não há projeto sem opções. As minhas passam pela va-
lorização das pessoas e dos grupos que têm lutado pela inovação 
no interior das escolas e do sistema educativo. Outras passarão 
pela tentativa de impor novos dispositivos de controle e enqua-
dramento. Os desafios da formação dos professores (e da pro-
fissão docente) jogam-se nesse confronto (1992, p. 31).

As monografias já produzidas pelos alunos, numa di-
versidade/aprofundamento de temas e abordagens, aponta-
ram-nos que estávamos percorrendo o caminho certo em 
busca de uma orientação de qualidade. Temos de continuar 
permanentemente revendo e atualizando nossos objetivos 
e finalidades, numa proposta contextualizada. Cabe con-
tinuar, então, investindo numa formação do profissional que 
o capacite na análise da construção da formação da subjeti-
vidade (objeto da Orientação), que, com os múltiplos aspec-
tos que a delineiam ou determinam, estão presentes na 
formação do indivíduo. Como já afirmamos anteriormente, 
o curso não foi apresentado na UERJ nos últimos cinco anos.

Em busca de conclusões

O tema amplo, complexo e inesgotável nos mobiliza a 
continuar estudando e acreditando cada vez mais na Orien-
tação Educacional, em nosso país, observando que:
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1. As transformações da ordem macro e microssocial 
estão a exigir novos parceiros capazes de compartilhar o 
processo pedagógico; não estamos falando de responsabili-
dade única para esses especialistas, os orientadores, mas 
sim novos e mais bem-formados profissionais em busca de 
interferir, participar e mudar a sua realidade. Seu trabalho, 
na escola, está voltado para a formação do cidadão. Como 
diz Sacristán

[...] a escola pode muito bem ensinar a decodificar as situações 
complexas, a produzir cidadãos mais responsáveis, capazes de 
reivindicar igualdade e solidariedade. A escola pode tornar-se 
um instrumento de conscientização cidadã (1997, p. 8).

2. A complexidade da vida contemporânea acarreta 
grandes desafios ao homem na busca de sua identidade e 
dos valores necessários ao seu equilíbrio dentro da própria 
sociedade. Esta complexidade faz parte da vida de todos os 
protagonistas da escola. O desvelamento, a reflexão dessa 
complexidade, ajuda a compreensão da realidade vivida.

3. As instituições, tais como a escola, a família, o Esta-
do e a Igreja, estão passando por uma grande modificação 
na sua concepção e desenvolvimento; esperar que cada 
instituição faça a sua parte para depois começar a agir es-
taremos perdendo, no mínimo, a oportunidade de interferir 
como educadores nesse processo. Os especialistas poderão 
contribuir para um novo momento da escola, das institui-
ções, agindo coletivamente em prol de uma transformação 
desejada.

4. A Orientação deve buscar uma visão mais completa 
da situação e do sujeito; as especificidades do campo de 
ação ajudam o entendimento da totalidade, sem perder de 
vista a singularidade. Nessa abordagem, novos “aliados” 
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terão um trabalho próprio na escola, nos quais três indica-
tivos se impõem: a comunicação, a argumentação e a infor-
mação. Eles são dados significativos à formação do sujeito. 
A multiplicidade dos enfoques e análises que caracteriza o 
fenômeno educativo não torna inócua a Orientação Educa-
cional; ao contrário precisamos dela como campo de ação 
e investigação para dinamizar o processo educativo e a 
formação do aluno/cidadão.

5. As questões do mundo contemporâneo — e eu des-
tacaria, entre outras, a questão da violência, das drogas, da 
Aids etc. — devem ser objeto de discussão na escola com 
professores, alunos e responsáveis. Os alunos devem ser 
esclarecidos sobre essas temáticas, seus limites e suas ações, 
viabilizando meios para uma visão mais crítica dos assuntos 
e as possibilidades de uma sociedade construída com mais 
paz e solidariedade.

No mundo das incertezas que caracteriza a pós-moder-
nidade — assim acredito — identifico a Orientação Educa-
cional como uma das áreas que caminha junto com a edu-
cação como a área que tem o compromisso de formar o 
indivíduo na busca e construção de suas próprias certezas 
e valores. A construção da subjetividade, da intersubjetivi-
dade, são pontos significativos e importantes na ação dos 
Orientadores junto a seus alunos/orientandos.




