
les disciplinam o estudante,
reúnem-se e discutem proble-
mas didáticos com os professo-
res e os pais do aluno. Aplicam

e interpretam testes padronizados,
promovem eventos que estimulam o
relacionamento interpessoal e acon-
selham o encaminhamento a psicólo-
gos e psiquiatras nos casos de desvios
mais complexos. A função do orienta-
dor educaciona vem sendo questiona-
da ultimamente, Como decorrência das
transformações gradativas que ocor-
rem na sociedade. O profissional desta
área, durante muito tempo, atuou so-
mente no espaço escolar, em que lhe
cabia a tarefa de ajustar o aluno à es-
cola, família ou sociedade. Mas atual-
mente, a orientação educacional volta-
se à construção do cidadão além dos
espaços educativos. Segundo especia-
listas, a orientação educacional possui
um caráter mediador junto aos demais
educadores e atuando com todos os
protagonistas da escola no resgate de
uma ação mais efetiva e de uma edu-
cação de qualidade.

Desde 1942 a legislação brasileira
regulamentou o papel da orientação
educacional nas escolas. Um dos arti-

gos da Lei, diz que a orientação educa-
cional se destina a assistir ao educan-
do, individualmente ou em grupo, no
âmbito das instituições e sistemas es-
colares de nível médio e primário vi-
sando ao desenvolvimento integral e
harmonioso de sua personalidade. Nos
anos 80 ocorreram algumas mudan-
ças, avanços e contradições na histó-
ria da orientação educacional, mas os
profissionais dessa área assumiram
um papel mais político e comprometi-
do com a sociedade.

Em muitas instituições a orienta-
ção educacional ainda é trabalhada co-
mo era há vinte ou trinta anos, apenas
acompanhando o desenvolvimento dos
alunos em determinadas disciplinas.
Para a psicóloga e pedagoga Eliane de
Barros, diretora do Colégio Global de
São Paulo, este é um dos maiores défidts
na formação dos jovens de hoje em dia.
"Hoje, nós não podemos tratar a orien-
tação como algo muito específico. É
claro que é necessário o acompanha-
mento individual, pois nenhum jovem
é igual ao outro, cada um tem suas di-
ficuldades e facilidades no aprendiza-
do. Mas hoje, nós devemos trabalhar
a orientação como algo mais global,

levando em conta desde o relaciona-
mento interpessoal dos alunos com
seus colegas até o dia-a-dia deles em
casa, com os pais, irmãos e amigos, por
exemplo", conta.

Para a professora e especialista em
educação, Marly Weber, as transforma-
ções pelas quais passa a sociedade ga-
rantem aos orientadores educacionais
um grande futuro. "O orientador edu-
cacional não pode ficar restrito a ape-
nas cuidar da disciplina. Pesquisar as
características comportamentais dos
alunos e analisas seus reflexos no de-
sempenho escolar, bem como elaborar
um plano anual de orientação educa-
cional e vocacional, são tarefas destes
profissionais", destaca Marly. Segundo
a professora, a orientação da escola não
é mais trabalhar com os alunos-pro-
blema. O novo perfil da orientação, pa-
ra ela, é o dar ao aluno uma formação
mais completa para que ele se torne
um cidadão crítico e consciente e não
alguém que simplesmente segue o ou-
tro. "Dentre tantas funções e atribui-
ções de um orientador educacional, a
comunicação e interação com a família
também é um dos importantes papéis
que esse profissional realiza. Convocar
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e orientar pais de alunos que necessi-
tam de orientação especial é mais um
diferencial deste trabalho", declara a
especialista.

ADAPTAÇÃO CONSTANTE
No mundo de mudanças constantes e
rápidas, no qual vivemos, o papel do
orientador educacional deve atender
às necessidades do momento.

Com a chegada da Internet, o mun-
do se expôs para o jovem e as possibi-
lidades de se formar com urna experi-
ência fora do seu país já não é algo tão
distante para muitos. Dessa forma, o
leque ficou ainda maior. Hoje, com um
clique é possível estar conectado não
só às antigas bibliotecas, mas como
em várias informações do mundo to-
do. Para a coordenadora de Orientação
Educacional do 1° ciclo da escola de
aplicação da Faculdade de Educação
da USP, Luciana Sedano, a maneira
como as informações estão disponí-
veis pode auxiliar, mas ao mesmo tem-
po requer atenção e cuidado por parte
dos educadores. "O acesso à informa-
ção evoluiu, mas o controle do acesso c
as orientações sobre o que é inadequa-
do também evoluíram. É preciso que
as duas diretrizes evoluam juntas para
que o desenvolvimento seja mais sau-
dável", explica. Para ela, o simples fato
da rapidez do acesso a uma quantidade
enorme de informações deve incenti-
var o acompanhamento dos profissio-
nais de educação em relação ao as-
sunto. "Os orientadores educacionais
podem auxiliar os alunos para que
eles criem um senso crítico e se sin-
tam à vontade em discutir o conteúdo
com os colegas, amigos, pias ou profes-
sores", conclui.

Para a psicóloga e pedagoga Eliana
de Barros, a Internet contribuiu tam-
bém para mostrar a todos as nuances
das possibilidades de construção pro-
fissional. "Uso o termo 'construção
profissional', pois penso ser este o ter-
mo que melhor representa a situação
da escolha profissional. As ferramen-
tas tecnológicas são de extrema utili-
dade para tornar o ensino mais ágil e
menos maçante, porém, o olhar apu-
rado, o ouvir atento e a sensibilidade
apurada dos educadores é que comple-

ta o processo amarrando tudo, contex-
tualizando, trazendo para a realidade
próxima do jovem e, assim, tornan-
do concreto o que está muito abstrato.
Para internalizar o conceito, o aluno
precisa vivenciar e fazer um paralelo
com fatos de sua vida", ressalta.

ESCOLHAS PARA A VIDA
O trabalho do orientador educacional,
dentro de uma instituição de ensino,
também tem como objetivo facilitar
a realização da escolha profissional.
Com isso, quer se salientar o fato de
que a escolha de uma profissão é al-
go que vem angustiando milhares de
jovens que, todos os anos, são levados
a tomar uma decisão que poderá afe-
tar sua vida, ou pelo menos, boa par-
te dela. E não só a sua vida, como tam-
bém a de sua família, a da instituição
que o recebe para a preparação profis-
sional e o funcionamento desta insti-
tuição dentro de uma perspectiva so-
cial mais-ampla.

Para a psicóloga c pedagoga Eliane
de Barros, antigamente o jovem ti-
nha poucas opções, as profissões eram
mais fechadas. "A formação era mais
específica e a sociedade oferecia me-
nos oportunidades para que a pessoa
pudesse atuar, combinando atribui-
ções e habilidades oriundas de forma-
ções acadêmicas diferentes", destaca a
pedagoga.

Tendo em vista estas mudanças, a
orientação profissional muda de posi-
ção e começa a trabalhar com a ques-
tão das escolhas em geral. Escolha
com responsabilidade, com conheci-
mento para poder traçar um cami-
nho muito próprio de acordo com as
suas opções no momento. "Nós reali-
zamos um processo bastante interes-
sante, com workshops e discussões em
sala de aula sobre os mais variados as-
suntos. Ele pode mesclar jornalismo
com educação, nutrição, e sua trajetó-
ria será diferente do colega que mes-
clou jornalismo com política e econo-
mia ou cinema. Esta noção de 'tudo é
possível', para o jovem gera um senti-
mento ambíguo, pois ele pode tomar
decisão frente um leque de opções tão
grande e pode se sentir tranqüilizado,
mas também desesperado na busca do

que é melhor para ele", destaca a es-
pecialista.

Especialistas são unânimes em
afirmar que a orientação educacional
vocacional deve ser realizada desde o
ensino fundamental. "Não podemos
pensar em qualquer tipo de escolha
quando ela está iminente. É por isso
•que desde os primeiros anos trabalha-
,mos para que nosso aluno faça esco-
lhas responsáveis, se implique no pro-
cesso de construção e formação de sua
pessoa. Não somos nós quem forma-
mos, é ele quem escolhe o que vai fa-
zer, percebe o que vai acontecer, arca
com a responsabilidade de sua decisão
e escolhe se quer continuar nesta linha
ou se quer trabalhar para alterar o seu
rumo. Parece complexo, mas é claro e
simples", enfatiza Eliane.
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