
 

ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR EDUCACIONAL 
 

Durante o planejamento o Orientador Educacional deverá ter disponível a 
legislação específica que ao regulamentar a profissão, delimitou suas atribuições. Trata-
se da Lei nº 5564, de 21/12/1968, regulamentada pelo Decreto nº 72.846, de 26 de 
setembro de 1973. Os artigos 8º e 9º do referido Decreto definem mais especificamente, 
em âmbito nacional, as atribuições do Orientador Educacional dada a importância de seu 
conhecimento, esses dois artigos são transcritos a seguir: 
 
Artigo 8º - São atribuições privativas do Orientador Educacional: 
 

a. Planejar e coordenar à implantação do Serviço de Orientação Educacional - SOE. 
 

É muito importante que na implantação do SOE e no 
decorrer do seu trabalho, o Orientador Educacional deixe bem 
claro para a comunidade escolar e local, as respectivas funções 
e atribuições do Orientador Educacional, assim como a 
intencionalidade do seu Plano de Ação, objetivando uma 
melhor compreensão das ações envolvidas ao SOE, 
fortalecendo assim a identidade do Orientador  e a formação de 
parcerias. 

 
 

b. Integrar o Plano de Ação do SOE aos Programas e projetos desenvolvidos na 
escola; 

 
As ações  do SOE não devem ser vistas na escola de 

forma reducionista, desvinculada e isolada da dinâmica 
escolar, mais integrada e contextualizada ao currículo pleno da 
escola. 

Todo o projeto político da escola em especial, tem que 
estar com seus objetivos entrosados. Precisamos nos juntar 
aos demais profissionais da educação e em especial aos 
professores, afim de que dentro das nossas especificidades 
possamos favorecer as relações entre o desenvolvimento e 
aprendizado. 

 
 

c. Coordenar o processo de sondagem de aptidões interesses e habilidades do 
educando. 

 
Esse processo não é tarefa exclusiva do Orientador 

Educacional mas é por ele coordenado, é um trabalho de 
importante relevância, uma vez que viabiliza o diagnóstico geral 
dos educandos, ressaltando que se entende a sondagem de 
aptidões como a exploração de características não só quanto 
às aptidões, mas incluindo também os interesses e 
características físicas, sociais e emocionais. Esse processo 
pode ser realizado de forma individual, grupal, por amostragem 
para tabulação. 



 
d. Coordenar o processo de informação educacional e profissional . 
 

Aqui se faz de grande relevância que o Orientador 
Educacional colete, pesquise e busque o máximo de 
informações possíveis sobre o aluno, a comunidade e o mundo 
do trabalho articulando tais informações de forma 
contextualizadas.Tendo sempre em vista a autonomia do 
educando no processo de escolha. 

 
e. Sistematizar o processo de coleta, registro e intercâmbio de informações 

necessário ao conhecimento global do educando. 
 

É fundamental que o Orientador Educacional tenha 
todos os registros do desenvolvimento do seu trabalho, assim 
como os resultados de forma sistemática e continua, e que 
sejam organizados por série, turno e ano, de cada aluno. Ao 
passar de um ano para outro é importante que todos esses 
dados sejam tabulados para arquivo uma vez que o processo 
de ensino e aprendizagem não é realizado de forma 
fragmentada e sim continua. A tabulação da coleta de dados é 
fator importantíssimo no acompanhamento do Orientador 
Educacional aos alunos uma vez que possibilita a organização 
e obtenção de dados concretos da realidade escolar. 

 
f. Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos encaminhados a outros 

especialistas aqueles que exigirem assistência especial. 
 

Este processo de acompanhamento é responsabilidade 
coletiva de todos os educadores. Toda a escola deve oferecer 
um clima propício ao desenvolvimento do aluno como pessoa. 
Quanto ao Orientador Educacional cabe sistematizar o 
processo de acompanhamento que é feito por todos. 

 
 
 

 
 
g. Promover atendimento ao professor, ao aluno e a família, individualmente e ou em 

grupo, aplicando técnicas adequadas; 
 
                                           Nesse sentido o Orientador Educacional  deve ter 
muito cuidado, de que sua prática seja vista de forma isolada da dinâmica 
escolar e sua função confundida com a de psicólogo ou aconselhador.Portanto 
deverá primar pelos trabalhos coletivos e interdisciplinares. 
 
h. Coordenar o processo de escolha, acompanhamento e orientação de 

representantes de classe e de professores orientadores de turmas; 
 

Durante o processo de escolha, é fundamental que o 
Orientador realize um trabalho de conscientização sobre as 
atribuições dos representantes de turmas e do professor 



Orientador, registrando todo o processo e formalizando-o. Vale 
ressaltar que o acompanhamento deverá ser realizado durante 
todo o ano letivo, a fim de subsidiar a atuação dos mesmos 
assim como verificar se a respectiva atuação corresponde ao 
perfil pré-estabelecido. 

 

i. Supervisionar os órgãos e entidades estudantis existentes na escola; 
 

 
j. Emitir pareceres sobre matéria concernente à Orientação Educacional: No 

conselho de classe, na supervisão de estágio de Orientação Educacional,na 
relação professor x aluno, na avaliação da conduta do aluno. 

 
k. Supervisionar estágios na área de Orientação Educacional 
 

Além das atribuições privativas arroladas e comentadas, o Decreto 72.846 
define atribuições que devem ser partilhadas com outros profissionais. 
 
Assim temos no artigo 9º - Compete ainda ao Orientador Educacional: 
 

a. Participar no processo de identificação das características básicas da 
comunidade; 

 
                             Este trabalho poderá ser feito mediante instrumentos de 
diagnóstico onde investigue a realidade social, econômica e cultural, por 
amostragem abarcando no mínimo 10% da comunidade.  
 
b. Participar no processo de caracterização da clientela escolar; 

 
                                   É de suma importância diagnosticar a realidade dos 
educandos para atingir o sucesso da dinâmica educacional. Nesse sentido é 
relevante o levantamento dos dados sócio-econômico afetivo e sociais dos 
alunos que poderá ser feito através de aplicação de questionários por 
amostragem e posteriormente tabulados. Esse documento certamente 
converterá em um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento do 
processo ensino e aprendizagem. 
 
 
 
 
 
c. Participar no processo de elaboração do currículo pleno da escola; 
                                      
                                 Nos dias atuais é inadmissível desenvolvermos uma 
pratica de Orientação no contexto escolar isolada e fragmentada. O 
Orientador só terá sua credibilidade conquistada, quando sua pratica estiver 
em plena consonância com o currículo pleno da escola por esta razão é 
fundamental que participe efetivamente da elaboração do mesmo, ou seja, do 
seu Projeto Político Pedagógico, assegurando desta forma uma proposta 
humanizada, que contemple o educando na sua totalidade. É preciso que a 
comunidade escolar compreenda que as atividades desenvolvidas pelo 
Orientador são tão importantes e fundamentais para a sua formação, quanto 



qualquer outra atividade desenvolvida pela escola, e esta compreensão só 
será internalizada,quando a comunidade perceber que tudo que o Orientador 
desenvolve estar integrada a proposta curricular, fazendo parte de um 
processo avaliativo, sistemático e continuo.       

 
 

 
d. Participar na  composição e caracterização e acompanhamento de turmas e 

grupos; 
 
 

e. Participar do processo de avaliação e recuperação dos alunos. 
 

 
Como o desenvolvimento educacional acontece de 

forma sistemática e contínua, toda a equipe pedagógica deverá 
estar atenta ao máximo de informações possíveis a cada 
educando; objetivando  intervir em  suas dificuldades de forma 
integral; o Orientador Educacional deverá repassar 
informações, importante e não sigilosas para equipe 
pedagógica e professores com o propósito de que os critérios 
avaliativos sejam os mais justos possíveis respaldados na 
realidade de cada aluno.  

 
 
f. Participar do processo e acompanhamento dos alunos estagiários; 
 
g. Participar no processo integração escolar/família/comunidade. 

 
A integração família/comunidade/escola é uma 

responsabilidade de todos, só através de um currículo 
integrado e coeso dividindo responsabilidades em prol de um 
só objetivo que a escola efetivamente alcançará êxito. De nada 
adianta buscar a parceria escola x família, sem antes preparará 
o currículo da escola, assim como  toda a sua dinâmica escolar 
para esta integração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A dimensão atual caminha para a construção de uma nova prática da Orientação 

Educacional, um novo fazer do Orientador, alicerçado na interação entre todos os 

envolvidos no processo educacional e no currículo da escola. Observamos sua atuação hoje 

de forma clara e transparente nos novos paradigmas das Ciências Humanas, voltados para 

as exigências e novas necessidades do mundo moderno. Sob a influência de novas 

abordagens educacionais podemos traçar um novo paradigma para a Orientação 

Educacional, não mais alicerçado no perfil de ajuda ao aluno em uma dimensão 

psicológica, mas sim de colaborar com esse mesmo aluno na sua formação de cidadania. 

 
 Ao longo da história o Orientador teve papéis diferenciados sob a postura de 

Orientador, mas na  verdade o que predominava eram os papéis de psicólogo, de 
conselheiro, coordenador disciplinar e escolar. A história da Orientação Educacional nos 
mostra que pertence ao seu passado o conceito de uma orientação terapêutica ou 
psicologizante. Hoje o cerne da questão não é mais o ajustamento do aluno à escola, 
família ou sociedade e sim a formação do educando para uma participação mais 
consciente no mundo em que vive.  

A Orientação Educacional no contexto atual busca maior aproximação com o 
Projeto Político Pedagógico da escola e pretende contribuir satisfatoriamente, não mais 
para atender “alunos problemas”, mas para discutir, junto com todos os alunos, 
professores e demais profissionais da educação, as dificuldades vivenciadas e as 
soluções possíveis a serem atingidas, ou seja, o orientador atuará dentro de uma 
perspectiva contextualizada e problematizadora, pois diante das mudanças ocorridas a 
figura do orientador não está mais só vinculada ao Serviço de Orientação Educacional - 
SOE e sim a toda a dinâmica da Unidade de Ensino. 

 Ressalta-se ainda, que a interação entre os indivíduos desempenha um papel 
importante na formação do ser humano, esta interação deve ser considerada e 
desenvolvida no projeto pedagógico da escola. Para que isto ocorra, a escola necessita 
entender a sua lógica interna de organização e funcionamento, sua relação com as 
demais instituições, seu condicionamento e instrumentos de ação assim como o 
desenvolvimento de sua proposta de trabalho.  
 

A orientação era caracterizada sempre como um processo, uma ação, um método, 
um trabalho cujos objetivos diretos eram apresentados como: o aluno e sua 
personalidade, o aluno e seus problemas, o aluno e suas opções, e cujos objetivos 
indiretos diziam respeito ao desenvolvimento das potencialidades á auto-realização nas 
esferas familiar, pessoal escolar e social, a resolução dos problemas e ajustamentos dos 
alunos; a Orientação hoje assume uma posição mais critica que coteja os seus objetivos 
com aqueles da educação critica e consciente do que se deseja alcançar. É necessário 
Integrar-se aos demais profissionais da educação e, dentro das especificidades, 
favorecermos as relações entre o desenvolvimento e o aprendizado entre o 
desenvolvimento e seu ambiente sócio cultural, pois a existência da Orientação 
Educacional não se deve para padronizar os alunos aos paradigmas escolhidos como 
disciplinados ou responsáveis, uma vez que o importante é a singularidade dentro da 
pluralidade, do coletivo, e que o próprio aluno tenha condições de conquistar sua 
autonomia intelectual e emocional. 
 

Partindo de uma orientação voltada para a individualização chegou-se  a uma 
orientação coletiva e participativa, com dimensões mais pedagógicas, onde todos têm que 
estar comprometidos com a formação do cidadão. As questões de auto-estima, auto-



imagem, e auto-realização, dentre outras continuam como questões básicas da prática do 
Orientador; no entanto problematizadas juntos aos professores, alunos e pais, partindo do 
currículo pleno da escola.  

A orientação educacional não integrará mais aos planejamentos pedagógicos das 
escolas de forma desvinculada ou reducionista, mas de forma integrada e coesa; todas as 
ações da escola tem que estar com seus objetivos em sintonia, mediante o avanço da 
própria sociedade. Nesta linha o trabalho do orientador envolve, alem dos aspectos 
pessoais do aluno, mas também aos aspectos políticos e sociais do cidadão. Portanto  a 
orientação  Educacional por certo procurará compreender e ajudar o aluno inserido no seu 
próprio contexto, sua cultura e seus próprios valores. 

 
  É necessário estar preparado para o desafio deste novo século,  associando a 

reflexão a uma atitude de busca constante de ação e solução coletiva para as questões 
do dia a dia da escola e da vida na sociedade. Sabe-se que não é fácil  a efetivação desta 
proposta, ela é mais abrangente, não se fecha em técnicas objetivas e precisas. Nesta 
proposta destaca a interdisciplinaridade, a intersubjetividade e o dialogo . O aluno,que é o  
centro de atenção do SOE-Serviço de Orientação Educacional e responsável maior pelo  
trabalho, merece que este profissional tenha uma prática realmente comprometida com 
sua formação de cidadão. Para isso é importante o envolvimento efetivo de todos os 
profissionais da educação e que se dê voz aos próprios alunos para que eles 
verdadeiramente participem ativamente como sujeito e não como meros telespectadores 
só assim o serviço de Orientação Educacional de  fato contribuirá   para uma sociedade 
melhor.  
 
 
 
 

ISMENI LIMA DE MOURA 
Orientadora Educacional 
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