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RESUMO 

 

Este trabalho surgiu a partir do interesse em buscar conhecer as diversas possibilidades 

de atuação para o pedagogo, assim como suas atribuições, principalmente no campo 

empresarial. Entender qual seria o currículo ideal a esta formação, que é titulada como plena, 

e como se sentem os pedagogos quanto a ela. Tanto aqueles que estão em processo de 

formação, como aqueles já formados. Sabe-se que, atualmente, o pedagogo sai da 

universidade com um diploma que lhe possibilita exercer seu trabalho além da escola, onde 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, ele deveria ser 

habilitado para isso. A partir destes dados, foram feitas investigações pautadas nos currículos 

de algumas universidades, fazendo um levantamento das disciplinas oferecidas e o tempo de 

curso estimado. Além disso, foi realizado um trabalho de campo através de entrevistas com 

universitários de três faculdades distintas, além de pedagogos já graduados por estas 

instituições. Foi possível, assim, traçar uma comparação entre estes grupos de profissionais, 

buscando saber o interesse destes quanto à atuação em áreas não escolares, o sentimento em 

relação à sua formação e, ainda, o conhecimento que possuem sobre a importância de sua 

profissão para esta sociedade. Desta forma, este trabalho faz, de forma singela, uma breve 

discussão sobre o pedagogo e seus campos de trabalho, assim como a formação considerada 

plena para este profissional. 

 

Palavras-Chave: Pedagogia, Formação Docente e Educação Não Formal. 
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ABSTRACT 

 

This work arose from interest in seeking to know the different possibilities of action 

for the pedagogue, as well as their assignments, especially in the business field. Understand 

what would be ideal for this training curriculum, which is titled as full, and how educators 

feel about her. Both those who are in process of formation, as those already formed. It is 

known that currently the pedagogue leaves the university with a degree that enables it to 

perform its work beyond the school where, according to the National Curriculum Guidelines 

for the pedagogy course, it should be enabled to do so. From these data, guided research in the 

curricula of some universities that offer the course were made, mapping the courses offered 

and the estimated time of course. In addition, fieldwork was conducted through interviews 

with students from three different colleges, educators have graduated from these institutions 

were also interviewed, thus making a comparison between these groups of professionals, 

seeking to know their interests about acting in areas not school and how they feel about their 

education, and especially their knowledge about the importance of their profession for 

society. Thus, this work brings simple form a brief history of the pedagogue and their fields, 

as well as full training considered for this professional. 

 

Keywords: Pedagogy, Teacher Training and Non-Formal Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como aluna de graduação em pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, no 

campus do Instituto de Educação de Angra dos Reis, desde o início do curso, despertou-me o 

interesse em conhecer as diversas áreas de atuação da profissão que decidi abraçar. 

Acreditava, e ainda acredito, ser fundamental compreender seu papel e importância na 

sociedade, tendo em vista que após a aquisição do diploma terei habilitação para exercer a 

respectiva profissão em diversos campos de atuação.  

Sendo assim, uma das discussões deste trabalho é abordar primeiramente o papel do 

pedagogo e seus campos de atuação, com um breve histórico sobre as fases em que este 

profissional passou e um breve histórico do que consta na legislação para o curso de 

pedagogia, falaremos que tipo de currículo se adéqua a essa formação e qual a sua finalidade. 

O pedagogo, em termos gerais é um o profissional que atua em processos 

pedagógicos, e também educativos, capaz de atuar em espaços escolares e em não escolares, 

na implantação do ensino de sujeitos em diferentes fases de desenvolvimento humano. Este 

ensino, durante muito tempo, ficou limitado à sala de aula, onde o pedagogo era assimilado ao 

professor da educação infantil e ensino fundamental I, sendo que essas são apenas algumas de 

suas atribuições. 

 Mas nem sempre o pedagogo foi considerado um especialista em educação. Conforme 

Holtz (2006), na Grécia e na Roma, pedagogo, era o escravo encarregado de acompanhar as 

crianças, uma espécie de guardião. Com o passar do tempo este se transformou em 

"preceptor", aquele responsável pela educação no lar. Mas quanto a esta questão teremos um 

capítulo neste trabalho, que mostrará com mais detalhes como se originou o pedagogo e a 

pedagogia. O que quero ressaltar, é que durante muito tempo, o pedagogo foi visto apenas 
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como professor, mas esta é - hoje - apenas uma das possibilidades de seu trabalho, sendo 

importante mostrar que existem outros caminhos. 

Ainda há um acerto desconhecimento das outras possibilidades de trabalho para o 

pedagogo, mas um grande contingente já está ciente de que existem outras formas de atuação. 

Uma parcela significativa, como se verá, se interessa no assunto e deseja atuar em outras 

áreas. O fato é que grande parte dos estudantes de pedagogia entra na faculdade apenas para 

ter um diploma e não conhecem a dimensão da importância desta profissão. Estas afirmações 

serão confirmadas e problematizadas neste trabalho. 

Estamos de acordo com a perspectiva que toma a pedagogia como um campo de 

estudo com identidade e problemáticas próprias, no qual, como indica José Carlos Libâneo 

(2010), o pedagogo pode ser definido como o profissional que atua em várias instâncias da 

prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de 

transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação 

humana previamente definidos em sua contextualização histórica. 

Mas se há espaços ditos “não escolares” para a atuação do pedagogo, devemos nos 

perguntar se os profissionais (formados ou em formação) estão sendo devidamente preparados 

para isso. Segundo o especialista supracitado: 

É visível que a profissão de pedagogo, como a de professor, tem sido 
abalada por todos os lados: baixos salários, deficiências de formação, 

desvalorização profissional implicando baixo status social e profissional, 

falta de condições de trabalho, falta de profissionalismo e etc. Esses fatores, 
por sua vez, rebatem na desqualificação acadêmica da área, fazendo com que 

docentes e pesquisadores de outras áreas desconheçam a especificidade da 

Pedagogia, embora a critiquem (LIBÂNEO, 2010, p. 25-26). 

De acordo com esta perspectiva, este profissional conhecido como "pedagogo" está 

presente nas escolas, mas também pode se encontrado atuando em empresas, organizações 

não governamentais (ONGs) e, entre outros locais, hospitais. Segundo as diretrizes para o 

curso, os formados devem estar em condições de iniciar suas respectivas atuações nestes 

campos. O objetivo principal desta pesquisa é, destacando o papel e importância do pedagogo 

na sociedade contemporânea, identificando suas áreas de atuação, investigar se essa premissa 

está sendo obedecida, percebendo se os formandos e formados do curso de pedagogia - pelo 

menos os aqui ouvidos - sentem-se aptos ou não para atuar nessas áreas. 

Para a execução deste exercício, lançaremos mão de um breve levantamento 

bibliográfico, de análise de documentos oficiais e de entrevistas com formandos e formados 
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da área pedagógica. Em termos de disposição da exposição, apresentaremos no primeiro 

capítulo um breve histórico sobre o campo da pedagogia e à legislação correspondente, dando 

destaque para os campos de atuação do pedagogo relacionados. Em seguida, no capítulo 

segundo, faremos uma comparação entre os projetos políticos pedagógicos de algumas 

universidades. Iniciaremos este capítulo, porém, com uma sintética exposição sobre a 

chamada "pedagogia empresarial", um dos campos emergentes de atuação dos formandos na 

área. Já no capítulo três, faremos a exposição dos resultados encontrados nas entrevistas 

realizadas, trazendo a percepção dos alunos sobre essa - a nosso ver - relevante questão. 

Para este fim, foram ouvidos discentes de três faculdades diferentes
1
 e analisados 

currículos de mais de uma instituição de ensino, com a finalidade de observar se as 

determinações e orientações legais estão sendo seguidas, especialmente no que tange à 

preparação de profissionais interessados em atuar em áreas não escolares.  

Esperamos, com esse esforço, trazer informações que de acréscimo ao debate sobre a 

formação de profissionais da área pedagógica. E, por complemento, de forma clara e objetiva, 

tentar responder algumas de minhas inquietações e daqueles que também um dia se 

questionaram sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

1 Alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF), matriculados no curso presencial de Pedagogia do Instituto 

de Educação de Angra dos Reis, do Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 

Janeiro, matriculados no curso semipresencial de Pedagogia do Consórcio Cederj (polo de Angra dos Reis), e da 

Faculdade Educacional da Lapa (FAEL), matriculados no curso à distância de Pedagogia. 
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I - UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

Quando Roma conquistou a Grécia, havia muitos atenienses cultos, com habilidades e 

conhecimentos que, segundo Maria Luiza Marins Holtz (2006), chamou a atenção dos 

romanos, a ponto de confiarem a educação de seus filhos aos gregos, que trabalhavam como 

"pedagogos-escravos". Com o cristianismo, temos o fim da escravidão e o início do regime de 

servidão, deixando de existir a figura dos pedagogos-escravos. A partir daí, a ação 

educacional começa a ganhar algum nível de profissionalização, com os pedagogos passando 

serem responsáveis pela educação nos lares, especialmente na educação dos filhos dos 

grandes senhores. 

Nessa época, a palavra “pedagogo” era sinônimo de “mestre-escola”. Da palavra 

pedagogo, se derivou a palavra Pedagogia, que no século XVIII tomou a definição de 

"Ciência da Educação", quando surgiu o primeiro dicionário de Língua Francesa. Mas a 

palavra tem origem grega: pais, paidós = criança; agein = conduzir. E, por complemente, 

logos = tratado, ciência. Portanto, pedagogia, em sua origem, poderia ser definida como a 

ciência relacionada à educação de crianças. Mas, progressivamente, foi-se atentado para o fato 

de que não são somente as crianças que participam (e necessitam) de uma condução do 

processo de aprendizagem. Outros grupos sociais podem e devem ser objetos da ação 

pedagógica. 

De toda forma, a concepção moderna de pedagogia não se diferencia, em essência, 

daquela assumida nas origens gregas. Destaca-se o seu progressivo caráter coletivo, 

confundindo-se com a ampliação dos direitos e poderes políticos dos homens livres que 

formavam uma polis. Um exemplo está na atuação dos filósofos sofistas, cujo objetivo, na 

definição de Protágoras (490 a.C. - 415 a.C.), era de “educar os homens”. Pedagogos na 

prática, os sofista podem ser considerados os primeiros professores. Embora não estivessem 
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incorporados a instituições, eram profissionais e remunerados. A partir do século IV a.C., a 

educação no mundo helênico passa por um processo de complexificação, com a 

regulamentação oficial para a difusão de escolas primárias, em substituição à educação 

privada e, em algumas cidades, com determinação de frequência obrigatória (OLIVEIRA, 

2002, p.16). 

A profissão de pedagogo, observa-se, levou certo tempo para ser definida como a 

conhecemos hoje em dia, tendo como fenômeno articulado as transformações porque passou o 

processo educacional nas mais diversas sociedades humanas. Durante muito tempo, na maior 

parte destas, o acesso à educação sistematizada e socialmente intencional ficou restrita a 

apenas alguns grupos, diversamente dos dias atuais, em que nem todos têm acesso à educação, 

ao menos está suposto a sua necessária difusão em termos de quantidade e qualidade. 

Uma interessante definição de pedagogia, em termos mais atuais, encontramos em 

Libâneo (2001, p.22), que diz: 

[...] campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da 
educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa concreta que se 

realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da 

atividade humana. 

De acordo com esta concepção, a pedagogia é considerada “como um fenômeno 

plurifacetado”, que pode acontecer em vários lugares dada “a necessidade de disseminação e 

internalização de saberes e modos de ação” que demanda e levam à uma determinada prática, 

levando a prática pedagógica (LIBÂNEO, 2001, p.18-19). 

Com isso, pode-se presumir que um curso de formação destinado à área tenha que se 

preocupar em preparar profissionais para atuar nos mais variados campos, possibilitando 

investigações sobre processos educativos em diferente institucionalidades, sejam em 

organizações escolares, comunitárias, assistenciais e, entre outras, empresariais, não 

esquecendo também os diferentes níveis e faixas etárias, próprio de um mundo em que, cada 

vez mais, tem se a necessidade de uma formação “continuada”. Tal formação, passa a ser uma 

exigência complementar quase obrigatória. Há, em algumas situações, a inclusão de 

disciplinas sócio-pedagógicas em cursos de diferentes áreas como alternativa para expandir o 

conhecimento sobre a área. 

O que, pergunta Mary Rosane Ceroni (2006), deve conter um curso de pedagogia para 

fornecer os elementos básicos à formação de profissionais seguros e competentes? É para 
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colaborar para a resposta desta pergunta, que norteia este trabalho, é que apresentaremos a 

seguir os ditames da legislação atualmente em vigor, que a nosso ver, está de acordo com uma 

perspectiva hodierna de articulação entre educação e desenvolvimento, nos termos descritos 

pelo pedagogo Alemão Schmied-Kowarzik, citado por Libâneo (2001, p.7): 

A educação é uma função parcial integrante da produção e reprodução da 

vida social, que é determinada por meio da tarefa natural, e ao mesmo tempo 

cunhada socialmente, da regeneração de sujeitos humanos, sem os quais não 
existiria nenhuma práxis social. A história do progresso social é 

simultaneamente também um desenvolvimento dos indivíduos em suas 

capacidades espirituais e corporais e em suas relações mútuas. A sociedade 

depende tanto da formação e da evolução dos indivíduos que a constituem, 
quanto estes não podem se desenvolver fora das relações sociais. 

 

I.I - LEGISLAÇÃO: EM BUSCA DE UMA FORMAÇÃO PLENA 

Segundo a resolução número 1 do Conselho Pleno (CP) do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), publicada em 15 de Maio de 2006 - resolução esta que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia - a licenciatura para 

pedagogos deveria oferecer uma formação plena, em áreas escolares e não escolares. Ou seja, 

o pedagogo deveria conhecer, durante sua graduação, todas as áreas do processo educativo em 

que poderia exercer seu trabalho. Os artigos seguintes comprovam o afirmado: 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:  

III- produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não escolares. 

Art.5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

IV- trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem 
de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo. 
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Vemos aqui que, na perspectiva do legislador, o pedagogo deve estar preparado para 

trabalhar na promoção de aprendizagem, seja em espaços escolares ou não escolares, 

comportando, portanto, a atuação num imenso conjunto de práticas fora do contexto de uma 

unidade escolar. Porém, para parte significativa do chamado “senso comum”, inclusive 

acadêmico, a prática pedagógica se resume ao ensino, principalmente ao ensino de crianças. 

Na resolução supracitada, a legítima preocupação com o ensino, especialmente numa 

sociedade como a nossa, com grande dívida social no campo educacional, está contemplada. 

Porém, esta relevante meta esta articulada com outras possibilidades: 

Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de: 

 

I – um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura 

pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de reflexão e ações 

críticas, articulará: 

 

a) Aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento, com pertinência ao campo da Pedagogia, que contribuam para o 
desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade; 

 

b) Aplicação de princípios de gestão democrática em espaços escolares e não 

escolares; 

 

II – um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltados às áreas de 

atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e que, 

atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades: 

 

a) Investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações 

institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 
 

IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos 

graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não 

escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências; 

Desta forma, podemos observar que um currículo que estaria de acordo com as 

diretrizes - proporcionando, enfim uma formação plena - deveria abranger áreas escolares e 

não escolares. Porém, tal orientação ainda parece estar longe da realidade da maior parte dos 

cursos de pedagogia, nos quais a relevante ênfase no trabalho do pedagogo nas escolas, 

principalmente em salas de aula, não é contrabalançada com outras abordagens. 

Por complemento, poucas disciplinas são oferecidas no campo de práticas de educação 

não escolar, e o modelo de formação recebido pelos futuros professores ainda está centrado na 

educação escolar. E ainda com toda inovação, busca-se estabelecer um sujeito-professor que 
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reflete sobre suas intervenções pedagógicas na perspectiva da vigilância dos sujeitos 

educados, como parte, muitas vezes, de um serviço de tipo socioeducativo. 

A omissão ou a exclusão do tratamento de outras possibilidades de exercer o trabalho 

pedagógico pode ser explicado, em parte, pela tradição no campo da legislação educacional 

do nosso país. 

Observemos tal hipótese através do que nos escreve Libâneo (2010, p. 45-46): 

A primeira regulamentação do curso de Pedagogia no Brasil, em 1939, prevê 

a formação do bacharel em Pedagogia, conhecido como “técnico em 
educação”. A legislação posterior, em atendimento à Lei nº 4.024/61 (LDB), 

mantém o curso de bacharelado para formação do pedagogo (Parecer CFE 

251/62) e regulamenta as licenciaturas (Parecer CFE 292/62). 
 

O parecer CFE 252/69- a última regulamentação existente- abole a distinção 

entre bacharelado e licenciatura, mas mantém a formação de especialistas 
nas várias habilitações, no mesmo espírito do Parecer CFE 251/62. Com 

suporte na idéia de “formar o especialista no professor”, a legislação em 

vigor estabelece que o formado no curso de Pedagogia recebe o título de 

licenciado. 
 

Depois disso, as iniciativas de repensar ou reformular o curso de Pedagogia e 

as licenciaturas surgem na segunda metade da década de 1970, envolvendo 
organismos oficiais e entidades independentes de educadores. A partir dos 

anos 1980 destaca-se a atuação do movimento de reformulação dos cursos de 

formação do educador cuja atividade perdura até hoje na Anfope. 

 

Uma mudança ocorre na transição da década de 1980 para a de 1990, quando algumas 

faculdades suprimiram as habilitações convencionais, tais como administração escolar, 

orientação educacional e supervisão escolar. Na verdade, elas foram "incorporadas" e há 

atualmente a expectativa de que haja uma "habilitação" completa, englobando as atividades 

específicas citadas acima com a docência.  

Pode-se afirmar que a demanda pelo reconhecimento das atividades em educação não 

formal para os pedagogos ampliam ainda mais as exigências sobre o processo formativo deste 

profissional. No entanto, é preciso reconhecer, como faz o argentino Ricardo Nassif, citado 

por Libâneo (2010), que a Pedagogia, apesar de não ter um método de investigação 

intrinsecamente próprio, possui um enfoque próprio – o educacional –, que lhe assegura o 

caráter de disciplina autônoma diante de outras esferas do saber e do fazer humanos. De 

acordo com esta perspectiva, pode-se afirmar que as fontes do conteúdo da pedagogia são, em 

primeiro lugar, a própria prática educativa. E, depois, para o melhor conhecimento desta 



 

 

17 

 

prática, recorre-se a ajuda de fontes secundárias, as chamadas "ciências auxiliares". Materiais 

que, articulados, forjam a forma, o método e o conteúdo da ciência pedagógica. 

Nessa perspectiva, a formação "plena" deve ser entendida como uma formação ampla, 

porém não extensiva. Mas um processo gradativo de desenvolvimento que possibilite ao 

pedagogo tomar ciência de seus papéis e atribuições sociais, com capacidade de buscar (se 

precisar e/ou for do seu interesse) se especializar progressivamente (em formação no trabalho, 

continuada ou após a graduação) nas áreas que já estão consolidadas ou em vias de 

consolidação. Tais como as que apresentaremos a seguir. 

 

I.II - A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO: NOVAS POSSIBILIDADES 

 

Como já apontado, os formados em pedagogia estão habilitados a atuar dentro das 

escolas. Esta atuação envolve a educação infantil (da creche a pré-escola), o magistério nas 

séries iniciais do ensino fundamental (atualmente do primeiro ao quinto ano), podendo 

também ensinar matérias pedagógicas em cursos normais e ainda oferecer suas habilidade e 

competências para às áreas de gestão, coordenação e orientação das unidades de ensino. 

Porém, nos últimos anos, as possibilidades profissionais dos pedagogos ultrapassaram 

os muros escolares. Os chamados "espaços não escolares" vem se apresentando como 

interessantes alternativas, com a oferta de trabalho em ONGs, museus, brinquedotecas, 

bibliotecas, mídias educativas, pesquisa, produção de material pedagógico, políticas 

educacionais e qualquer espaço que tenha algum tipo de educação envolvida. Em entrevista à 

jornalista Andressa Gonçalves (O Globo, 24 abr. 2012), a coordenadora do curso de 

pedagogia da PUC Rio, Zena Eisenberg, destaca outras possibilidades de utilização do 

pedagogo, tanto no ensino à distância, quando no chamado "mundo corporativo". 

A gama de oportunidades é muito vasta, mas a educação à distância é uma 

área que está crescendo e requisitando muito a presença de pedagogos. 

Muitos de nossos ex-alunos também conseguiram oportunidades fazendo 
consultorias, na elaboração de projetos e no setor de RH. [...] Vários alunos 

entram aqui e não tem interesse nenhum em trabalhar na escola. O salário do 

professor é muito baixo ainda, ele tem sido muito pouco valorizado. 
Paradoxalmente, cada vez mais as pessoas, as ONGs, as empresas, as TVs 

estão se dando conta da necessidade de uma pessoa que entenda de didática, 

de educação, de como transmitir conhecimento. E é o pedagogo quem sabe 

fazer isso. Como essa perspectiva salarial é melhor, os estudantes têm sido 
atraídos para esses outros espaços. 
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Mas a atuação do pedagogo fora da escola ainda encontra resistências. De um lado, há 

os que reclamam a necessidade de centrar esforços na formação docente para a melhoria da 

oferta em Educação Básica, uma antiga dívida social brasileira. Do outro, a perspectiva 

ideológica de que a atuação do pedagogo em ONGs e empresas privadas contribuem para o 

processo de reprodução do modo de produção - o capitalismo - no qual estamos inseridos. 

Não é nosso objetivo aqui tratar destas questões. Mas, nos damos o direito de colocar algumas 

questões para a reflexão. 

No primeiro caso, pode-se perguntar se os objetivos precisam ser necessariamente 

excludentes. Em dois sentidos. Num primeiro, fica a comprovação histórica de que a 

formação exclusiva de pedagogos para as chamadas habilitações "tradicionais" não foi 

suficiente para a conflagração da tão sonhada "revolução educacional" no Brasil. Nem 

poderia. Afinal, se a formação de pedagogos, tecnicamente competentes e politicamente 

compromissados, é condição necessária para a deflagração de tal revolução
2
, ela não é, de 

forma nenhuma, condição suficiente. Num segundo sentido, podemos também arguir que 

pode haver, inclusive, complementaridade entre as atuações intra e extraescolar para o 

cumprimento da missão educacional de um país que quer se tornar mais democrático e 

desenvolvido. Os dados são ainda muito recentes, tanto para uma visão pessimista 

(OLIVEIRA, 2006a), quanto para uma comprovação absolutamente positiva sobre a 

participação de ONGs e entidades privadas no campo da educação popular (OLIVEIRA, 

2013).  

No segundo caso, no que se refere à suposta contribuição dos pedagogos nas empresas 

para a reprodução da sociedade capitalista, também dois pequenos aspectos podem ser 

considerados. Vamos ao primeiro. De acordo com uma vasta e reconhecida literatura 

sociológica
3
, a contribuição para a "reprodução" do modo de produção do capital é, 

justamente, uma das principais funções de todo e qualquer sistema de ensino e, por 

consequência, de todo e qualquer tipo de escola que subexistem sob o respectivo sistema. Ou 

seja, não seria obra exclusiva de pedagogos "vendidos" ao capital. 

Agora, um segundo aspecto, aproveitando a deixa anterior. O "privilégio" de ser 

obrigado a "vender" sua força de trabalho ao capital não é exclusivo da condição do pedagogo 

                                                

2 A tomar como referência o ocorrido nas nações centrais do capitalismo (OLIVEIRA, 2002). 
3 Referimos-nos, aqui, à conhecida "Teoria da Reprodução" de Pierre Bourdieu. Vale ressaltar, porém, o 

lembrete que faz alguns estudiosos brasileiros de que esta perspectiva "reprodutivista" deve-se mais a uma 

leitura apressada e equivocada da obra do sociólogo francês do que realmente uma característica absoluta de suas 

formulações sobre o fenômeno educacional sob o capitalismo (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2012). 
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que trabalha em organizações públicas ou privadas que existem neste modo de produção, há 

muito hegemônico. Que o diga o industrial Friederich Engels, auxiliar do filósofo alemão 

Karl Marx na construção de uma das mais relevantes teorias críticas já elaboradas sobre e 

contra o capitalismo. Como estes já indicaram, uma das características do "comunismo 

grosseiro", que não passa de uma vontade de nivelamento a partir de um mínimo e, ao mesmo 

tempo, uma forma de negação abstrata da história do homem no mundo, é, justamente, a 

apologia do "retorno à simplicidade", que se baseia na perspectiva de um suposto homem 

"pobre e sem necessidades", capaz de ultrapassar o "sistema da propriedade privada" sem 

nunca o ter atingido - e, por consequência, o experimentado em toda a sua complexidade e 

extensão (OLIVEIRA, 2012). 

Como se pode perceber, a questão do combate e/ou da superação da sociedade 

capitalista é bastante densa, questão não sujeita a simplificações. Afinal, como já afirmou 

outro marxista, o brasileiro Florestan Fernandes, "o capitalismo não voa em cacos pelos ares" 

(apud OLIVEIRA, 2006b, p. 84). 

O fato é que, por ignorância ou ideologia, o tema ainda não foi abordado de maneira 

satisfatória, a julgar pela pouca literatura ainda existente. Mais a frente, no primeiro tópico do 

capítulo seguinte, abordaremos um pouco mais esta questão, com foco na atuação do 

pedagogo nas organizações empresariais. O que queremos, neste momento, é salientar que a 

demanda pela presença de especialistas de ensino e aprendizagem em instituições congêneres 

pode advir de uma necessidade difusa, que pode se relacionar com interesses diversos (tanto 

do capital, quanto do trabalho), mas que tem a ver mesmo com a configuração do que muitos 

vêm denominando de "sociedade do conhecimento". 

Numa sociedade deste tipo, a educação não fica restrita à escola. Ela acontece em 

casa, na rua, na igreja... Enfim, nos espaços "informais" e "não formais" de socialização 

(LOPES et all., 2009). Enquanto a chamada educação "formal" seria a relacionada nos 

ambientes em que os processos de ensino e aprendizagem têm um caráter intencional e 

institucional, marcado pela operação de um educador sobre os educandos, a educação 

"informal" ocorre em locais de baixa institucionalidade, tais como entre os grupos familiais, 

de amigos e outras organizações intermediárias entre os indivíduos e as organizações mais 

estabelecidas. Já a educação “não formal” são aquelas atividades com caráter de 

intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e sistematização, implicando em 

relações pedagógicas não formalizadas como tal, mas que possuem um sentido de 
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sensibilização mais geral - tal como ocorre nos museus, cinemas e, entre outras, áreas de 

recreação (LIBÂNEO, 2010). 

De acordo com Cadinha (2009), a ação pedagógica perpassa, na verdade, toda a 

sociedade. O que nos permite pensar na atuação do pedagogo como formador, instrutor, 

organizador, técnico e orientador, que desenvolve atividades pedagógicas que podem estar 

relacionadas à cultura, às empresas e aos serviços de saúde. A pedagogia torna-se, nesse 

sentido, um campo de conhecimento científico "que se ocupa do estudo sistemático da 

educação em suas várias modalidades" (CANDINHA, 2009, p.21). 

Apesar disso, Dinora Tereza Zucchetti e Eliana Moura (2003) atestam que os debates 

acadêmicos para além da educação escolar engatinham. Excetuando raras atividades de 

extensão e o ensino em algumas disciplinas de graduação e pós-graduação, há pouquíssimas 

linhas e grupos de pesquisa sobre o tema, a maior parte discutindo o universo da infância e da 

juventude em situação de vulnerabilidade social, cultura das classes populares, movimentos 

sociais, entre outros, apontando para um possível - mais ainda incipiente - diálogo entre a 

academia e outros espaços de práticas educativas. 

Percebemos que as publicações que advém de experiências no âmbito da 

educação não escolar, ainda são pouco significativas do ponto de vista 
quantitativo e pouco contribuem para a reflexão sobre as especificidades 

destas práticas, sobre seus pressupostos teóricos e metodologias. Quando a 

temática da educação não escolar é abordada, em geral, sobressaem-se os 

resultados (não raras vezes em detrimento de processos de avaliação que 
medem o impacto e efetividade social das ações); discute-se, 

preferentemente, a presença e/ou ausência do Estado na oferta destas 

práticas; a emergência do Terceiro Setor e as políticas afirmativas e o 
movimento social em torno delas. Além disso, investiga-se de forma ainda 

muito tênue o reflexo do caráter compensatório de tais ações para a 

autonomia dos sujeitos que são afetos às políticas sociais, especialmente, as 
de caráter assistencial (ZUCCHETTI; MOURA, 2003, p. 10). 

O reflexo desta questão no debate pedagógico, portanto, continua insuficiente. O 

enfoque, importante, da ação docente e escolar do profissional da pedagogia continua a 

encobrir o possível e necessário aprendizado em outros campos de atuação. Articular estas 

dimensões, a nosso ver, pode contribuir para salientar ainda mais a responsabilidade e 

legitimidade social desta categoria, pois o ato educativo é o principal elemento que norteia 

todas as outras profissões e, ainda, a vida dos cidadãos. 

É necessário, portanto, que se acredite mais neste profissional, sem preconceitos. Não 

devemos ver o educador, o pedagogo em si, como um transformador solitário do mundo. Mas 
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ele deve ser visto com um portador de elementos que tornem o cidadão crítico e mais 

preparado. A questão principal da pedagogia, nos lembra Libâneo (2001), é a formação 

humana mediante a qual os indivíduos adquirem aquelas características humanas necessárias 

para a vida em sociedade. Um de seus papeis é promover mudanças qualitativas no 

desenvolvimento das pessoas - inclusive no trabalho. 

Em boa parte, como estamos a aferir, as políticas de formação não têm sido bem 

sucedidas. A começar por estarem ainda restritas a iniciativas para a escola e para a 

aprendizagem dos alunos. Há algum bom senso nesta perspectiva. Mas ela, cremos, é 

insuficiente. Essa atitude se manifesta de duas formas: uns acreditam que se muda o ensino e 

a formação de professores com leis, regulamentos, reformas, mudanças curriculares, etc.; 

outros acham que isso acontecerá fortalecendo as demandas dos movimentos sociais, das 

associações, dos sindicatos em torno da formação da consciência política dos professores. 

Não duvidamos, repetimos, das boas intenções. Mas, da nossa parte, percebemos que o 

processo educativo tem caráter duplo e articulado. Ou seja, ele é, ao mesmo tempo, endógeno 

(de dentro para fora) e exógeno (de fora para dentro). 

As políticas e práticas de formação, nesse sentido, devem ter como referência as 

políticas educativas e de aprendizagem, levando em conta a seguinte questão, apresentada por 

Libâneo (2010): como promover mudanças “por dentro” do sistema de formação de modo a 

garantir qualidade cognitiva e instrumental das práticas de formação de professores, 

considerando os influxos políticos, econômicos, culturais e institucionais? 

Há nas resoluções legais, segunda o especialista supracitado, ainda, uma intenção 

positiva no que tange à preocupação mais holísticas de formação docente, abarcando todas as 

dimensões da educação escolar e, ainda, alguns elementos da não escolar. 

As leis destinam-se a dar forma a modos de estruturação das atividades 

humanas e sociais instauradas na realidade, e assim regulamentar, por 
exemplo, um serviço público em função de finalidades e aspirações sociais. 

É certo que os problemas da educação básica em nosso país não resultam 

apenas da impropriedade ou ineficácia da legislação, devendo-se considerar 
outros fatores como: a estrutura e o funcionamento dos órgãos (federais, 

estaduais e municipais) encarregados das políticas educacionais e da gestão 

do sistema de ensino; as universidades e outras instituições formadoras de 

professores; a insuficiente ou inadequada contribuição das associações e 
entidades profissionais ligadas aos educadores etc. A legislação, entretanto, 

tem também um papel significativo no funcionamento dos sistemas de 

ensino e das práticas escolares (LIBÂNEO, 2006, p. 859). 
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 Mais, do seu ponto de vista, ainda há certo distanciamento entre as intenções e as 

iniciativas práticas que visem alcançar tal objetivo. 

As imprecisões conceituais e ambigüidades apontadas na Resolução do CNE 

trazem conseqüências graves para a formação profissional, entre elas: a) a 
limitação do desenvolvimento da teoria pedagógica decorrente da 

descaracterização do campo teórico-investigativo da pedagogia e dos 

campos de atuação profissional do pedagogo especialista; b) o 
desaparecimento dos estudos de pedagogia no curso de pedagogia, levando 

ao abandono dos fundamentos pedagógicos necessários à reflexão do 

professor com relação à sua prática; c) o inchamento de disciplinas no 
currículo, provocado pelas excessivas atribuições previstas para o professor, 

causando a superficialidade e acentuando a precariedade da formação; d) O 

rompimento da tradição do curso de pedagogia de formar especialistas para o 

trabalho nas escolas (diretor de escola, coordenador pedagógico), para a 
pesquisa, para atuação em espaços não escolares; e) a secundarização da 

importância da organização escolar e das práticas de gestão, retirando-se sua 

especificidade teórica e prática, na qualidade de atividades-meio, para 
assegurar o cumprimento dos objetivos da escola (LIBÂNEO, 2006, p. 859-

860).  

Em acordo com Maria Amélia Santoro Franco (2003), citada por ele, o especialista 

salienta: 

Subsumir a pedagogia à docência é não somente produzir um reducionismo 

ingênuo a esta ciência, como também ignorar a enorme complexidade da 

tarefa docente, que para se efetivar requer o solo dialogante e fértil de uma 
ciência que a fundamente, que a investigue, compreenda e crie espaço para 

sua plena realização. 

Partindo desta percepção, tomando como exemplo a formação que nos foi 

proporcionada, notamos - que redundou no estímulo a fazer este trabalho - a falta no currículo 

de disciplinas que contemplem as necessidades presentes na sociedade. É claro que tivemos 

excelentes disciplinas de base fundamentais, e estamos cientes que nem tudo se aprende na 

teoria - ou seja, na faculdade. Porém, uma formação mais específica para a área pedagógica, 

como defende Libâneo, incluindo outras áreas que não se restrinjam às instituições escolares, 

como defendemos, parece ainda estar longe de plenamente realizável. 

Excetuando a iniciativa de alguns docentes, com oferta inclusive em horários bem 

restritos, nem todos acabam por ter acesso a essas temáticas. Concordamos, assim, com 

Libâneo que a pedagogia não é apenas um curso destinado à digna e relevante função docente. 

Ela é, antes de tudo, uma prática específica que se articula com um campo científico - o que 

deveria ser a preocupação de todo e qualquer curso que leve esse nome. 
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Desta forma, a base de um curso cujo objetivo é o estudo do fenômeno educativo, em 

sua amplitude e complexidade, deve levar em conta que nem todo professor é um pedagogo, 

assim como nem todo pedagogo precisa ser professor. Claro que, nos dois casos, a ciência dita 

pedagógica tem muito a contribuir nas respectivas formações. Isto porque todas as pessoas 

que lidam com algum tipo de prática educativa, relacionada com o mundo dos saberes e 

modos de ação, necessitam de contato o mais profundo possível com o conhecimento 

pedagógico. Afinal, onde há uma imensa variedade de práticas educativas na sociedade, 

haverá também uma diversidade de pedagogias. 

Por outro lado, a formação profissional do pedagogo, pode, depois de um núcleo 

fundamental e articulado, desdobrar-se em múltiplas especializações profissionais, sendo uma 

delas a docência, mas não sendo esta, seu objetivo específico. A pedagogia nos traz muito 

mais do que aquilo que poderíamos imaginar. É, sobretudo, uma via de mão dupla, pois ao 

ensinar também se aprende. E se aprende muito e de maneiras diferentes, seja com crianças, 

adolescentes, jovens e adultos - em diversos espaços e ambientes educativos. 

Coordenar, por exemplo, um trabalho pedagógico também leva ao aprendizado. 

Orientar profissionais que precisam de qualificação, ou coordenar projetos sociais com 

objetivo em educar e proporcionar conhecimento a todos os tipos de cidadão são 

possibilidades que o pedagogo pode exercer sua profissão, proporcionando o crescimento do 

outro, mas também, o próprio.  

A diversidade em que se pode ensinar e aprender independentemente do local, como 

nos mostra Libâneo, proporciona diversos tipos de pedagogos e pedagogas. Para tanto, é 

preciso uma formação plena, capaz de fazer-nos perceber diversos tipos de campos 

profissionais desta área, para qual possuirão uma mesma habilitação inicial. Porém nem todos 

aceitarão outro tipo de atribuição que não seja a docência, o que deve ser respeitado como 

vocação, mas não como monopólio de verdade. E independente do lugar que se exerça o 

trabalho, o importante é que seja feito com lealdade e dignidade, pois se tratam de vidas que 

enxergam nestes profissionais sua esperança para uma maneira de crescimento. Ou como 

ouviríamos, possivelmente, do senso comum: “uma forma de ser alguém na vida”. 

Enfim, seja em empresas, ONGs, hospitais ou escolas, existem muitas pessoas 

sedentas de aprendizado e de orientação; como também existem muitos que não estão 

preocupados com isso e muitas das vezes vão para escola por obrigação ou se qualificam no 
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trabalho para não perder o emprego e o sustento da família. Mas, mesmo nestes casos, o 

pedagogo deve estar consciente do seu trabalho e disposto a dar o seu melhor. 

Pouco se sabe e muito se generaliza sobre esta profissão que para o senso comum a 

única e exclusiva atribuição deste profissional é ser professor. Porém, acreditamos que, o 

desenvolvimento da sociedade, mais pedagogos irão buscar explorar outros campos para o 

exercício de sua profissão, de forma articulada ou não com a atividade docente.  

Colocamos-nos, assim, em sintonia com a visão dos especialistas que, mesmo sob 

perspectivas diferentes, insinuam que o pedagogo tem seu valor por ser o profissional 

responsável pelo desenvolvimento formativo de todos os outros tipos de profissão. Pessoas, 

enfim, que precisam contar com estes especialistas para ter acesso a mais conhecimentos e, 

quiçá, alcançar melhores condições de emancipação na vida pessoal e no trabalho. Por isso, 

acreditamos, que o pedagogo, formado ou em formação, deve estar aberto às necessidades da 

sociedade de hoje, na qual seu trabalho permanece primordial - dentro e fora das escolas. Para 

tal, algumas barreiras ainda precisam ser quebradas.  

Todos os educadores seriamente interessados nas ciências da educação, entre 
elas a Pedagogia, precisam concentrar esforços em propostas de intervenção 

pedagógica nas várias esferas do educativo para enfrentamento dos desafios 

colocados pelas novas realidades do mundo contemporâneo (LIBÂNEO, 

2010, p.59). 
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II - PEDAGOGIA EMPRESARIAL: ENTRE A PRÁTICA E OS PROJETOS 

 

Um dos lugares de atuação do pedagogo que vem se ampliando, nos dias de hoje, são 

as empresas. Esta é uma opção recente, ainda pouco conhecida no meio profissional e 

acadêmico. Mas as empresas têm tido a necessidade de ter em seu quadro, funcionários 

capacitados e treinados para a realização de um bom trabalho. Com isso abre-se essa 

oportunidade ao pedagogo, que seria a pessoa responsável por orientar o trabalho em equipe, 

a criatividade e a potencialidade de cada indivíduo.  

Há, como apontamos anteriormente, os que vêm de forma "crítica" esta opção 

profissional, pelo fato de que o pedagogo estaria contribuindo com o sistema capitalista. Já 

tratamos, ainda que de forma breve, esta questão. Só gostaríamos de salientar, agora que a 

atuação do pedagogo neste tipo de organização pode, além de contribuir para o 

aperfeiçoamento profissional de todo e qualquer trabalhador, como uma chance de 

desenvolvimento de outras habilidades funcionais, perspectivas de outras oportunidades 

empregatícias e, porque não, inclusive para a ampliação de sua consciência política e social. 

Afinal, como já disse Karl Marx: "A ignorância nunca ajudou ninguém". 

Segundo Amélia Escotto do Amaral Ribeiro (2010), a pedagogia na empresa 

caracteriza-se como uma das possibilidades de formação e atuação do pedagogo bastante 

recente, especialmente no contexto brasileiro. Tem seu surgimento vinculado à ideia da 

necessidade de formação e preparação dos recursos humanos nas empresas. Para reconhecer 

esta possibilidade de atuação, os formandos em pedagogia precisam ser motivados a tomar 

conhecimento desta proposta de trabalho, assim como estimulados a enfrentar novos desafios. 

Além de abertura à expansão, o profissional que quiser atuar nesta área deve ser flexível e 

capacidade de aperfeiçoamento constante - não muito diferente de outras funções, mas com o 

acréscimo de suas especificidades, inclusive a da invisibilidade social. 
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O pedagogo que atua em organizações empresariais tem sua prática cotidiana marcada 

pela reconstrução e resignificação de conceitos, especialmente os que atravessam o mundo 

corporativo, tais como "criatividade", "espírito de equipe", "autonomia emocional", e 

"responsabilidade social". Mais do que a simples ideia de que este profissional atua em 

colaboração com a reprodução, o seu campo de atuação esta vinculado com as dinâmicas de 

suporte comportamental vinculadas à estruturação das mudanças e à ampliação e à aquisição 

de conhecimento no espaço organizacional (LOPES et all., 2006) - que podem ou não ter uma 

perspectiva funcional meramente reprodutiva.  

No seu cotidiano empresarial, o pedagogo lança mão de algumas técnicas didáticas 

comuns no universo escolar e outras mais específicas do mundo corporativo: discursos, 

conferência, utilização de recursos audiovisuais, oficinas, diálogo e, entre outras, dinâmicas 

de grupo. A cada desafio, ele precisa ter sensibilidade para perceber quais estratégias podem 

ser usadas e em que circunstâncias são as mais adequadas, para que não se desperdice tempo 

demais aplicando numerosos métodos, perdendo de vista, com isso, os propósitos de 

formação do indivíduo, do setor ou da própria empresa. "Ao planejar um programa de 

formação/treinamento, a seleção de métodos obedece ao princípio do desenvolvimento 

concomitante de competências técnicas e de relacionamento social" (RIBEIRO, 2010, p.24). 

O pedagogo de empresas trabalha, comumente, interno ou em conjunto com a área de 

Recursos Humanos. Segundo Ribeiro (2010) as características, habilidades e funções 

esperadas deste profissional são as seguintes: sólido conhecimento sobre planejamento e 

precisão; clareza de linguagem; habilidades de comunicação, leitura e audição, assim 

disponibilidade para aprimorar atitudes e conhecimentos; noção de afetividade; familiarização 

com a política de recursos humanos e/ou de pessoal da empresa, com vistas a uma 

programação de treinamento mais coerente; e, por fim, criatividade. 

Fica, portanto, entendido que o trabalho do educador em organizações empresariais 

tem uma função precisa e específica, com intencionalidade pedagógica para a promoção de 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento individual e coletivo. Segundo Almeida 

(2006, p.07), “o pedagogo empresarial tem o domínio de conhecimento, técnicas e práticas 

que [...] constituem instrumentos importantes para atuação na gestão de pessoas”. 

Desta maneira, apesar de ser uma área recente no Brasil, observamos que ela tem o seu 

espaço e sua funcionalidade. Em Angra dos Reis, na região da Costa Verde fluminense, por 

exemplo, há possibilidades de inserção em empresas como a Transpetro, subsidiária da 
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Petrobrás, e a Eletronuclear. Há espaço para a ampliação de oportunidades. Por isso, 

acreditamos, ser fundamental que os cursos de Pedagogia da região aumentem também o 

espaço para o debate do tema, levando em conta o tratamento adequado para o maior 

conhecimento sobre as funções que os pedagogos podem exercer neste tipo de ambiente 

educacional não escolar. Questão sobre a qual nos debruçaremos a seguir. 

 

II.I - A FUNÇÃO DO PEDAGOGO NA EMPRESA 

 

Como visto, uma das funções do pedagogo nas empresas é orientar profissionais de 

determinada área, estimulando sua criatividade e potencialidade, levando a promoção de 

conhecimento - o que pode ocorrer, por exemplo, através da organização de cursos de 

capacitação coletiva, inclusive idiomas, ou planos de estudos individuais. 

 É importante salientar, porém, que o trabalho do pedagogo se articula e complementa 

com o que é desenvolvido pelo setor de recursos humanos - mas não se confunde com ele. 

Pode, o pedagogo, colaborar na contratação, na demissão e na análise de currículos, por 

exemplo. Mas estas atividades não podem ser consideradas como de incumbência específica 

de um pedagogo - a não ser em casos isolados, quando da ocupação dos cargos de chefia e/ou 

gerência. O propósito maior da pedagogia empresarial está na sua capacidade de coordenar o 

processo de qualificação pessoal e profissional das corporações nas áreas administrativas, 

operacionais e, entre outras, gerenciais, com vistas a elevar a qualidade e produtividade 

organizacionais. 

Num mercado cada vez mais competitivo, o foco está na capacidade de geração de 

resultados, geralmente confundindo com a busca do "lucro", mas que atualmente não se 

restringe ao aspecto financeiro. Uma visão ainda restrita sobre este processo pode contribuir 

para afastar formandos de pedagogia de uma possível carreira no meio empresarial. Uma das 

alunas entrevistadas em nossa pesquisa de campo, por exemplo, demonstra seu desconforto ao 

tratar do tema. Na opinião dela, “os objetivos de formação e capacitação buscados por essas 

empresas não condizem com o que penso de educação”. Daí seu desinteresse pela pedagogia 

empresarial, estendido a outras áreas não escolares. 

Neste sentido, um maior debate no campo pedagógico sobre as mutações do 

capitalismo neste início do século XXI pode ajudar a confirmar ou não esta legítima, porém 
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restrita, perspectiva. Só para citar um exemplo, a omissão - intencional ou não, ideológica ou 

"técnica" - sobre o tema não permite que parte significativa dos profissionais da educação 

tenha contato com trabalhos como o do sociólogo Ricardo Abramovay (2012), que apresenta 

a interessante hipótese de que a relação entre sociedade e mercado é complexa: não apenas há 

impactos do mercado na sociedade; mas, também, deve-se observar que a maneira como a 

sociedade se organiza e produz transforma os mercados. 

O respectivo professor da USP não possui uma visão idílica sobre o sistema capital: 

Apesar da redução impressionante da pobreza nos países em 

desenvolvimento, bilhões de pessoas têm ainda acesso precário ao 
preenchimento de suas necessidades básicas. Em quase toda parte aumenta a 

desigualdade na renda, no uso da energia, nas emissões, no consumo, na 

educação e na saúde, ao mesmo tempo em que a produção se expande 

(ABRAMOVAY, 2012, p. 15). 

Porém, o sociólogo aposta que o potencial desastre social e econômico de nossa 

sociedade tem condições de ser evitado com a criação de um novo tipo de "economia", que 

sem excluir a noção de "lucro", não o toma mais como finalidade única e inelutável, já que 

estará aliada a novos princípios éticos e equitativos - capazes, portanto, de colaborar na 

consecução de um mundo mais limpo, mais justo e mais exequível.  

Como isto seria feito? Quais as justificativas para tal "otimismo"? Quais os sinais na 

sociedade que nos sinaliza este caminho? Segundo o pesquisador, há indícios de esgotamento 

na perspectiva da "economia clássica" de que um modo de produção deva está restrito à 

missão básica de permitir a simples expansão na oferta de bens e serviços. O aumento do 

consumo daí derivado permitiria, certamente, satisfazer as necessidades das bilhões de 

pessoas que ainda vivem em situação de privação material extrema. Mas há dois problemas 

básicos nesse raciocínio: não se leva em conta os limites dos ecossistemas; e não considera a 

tendência histórica de que o vínculo entre a expansão do consumo e a obtenção real de bem-

estar nem sempre se realiza. Em suma, a riqueza aferida pelos PIBs das nações, é uma coisa. 

A produção de uma vida digna e plena é outra. 

Líderes empresariais, da sociedade civil e organizações multilaterais de 

desenvolvimento convergem cada vez mais para a ideia de que a condução 
corriqueira dos negócios representa o caminho mais curto para o rochedo. 

Apesar das divergências a respeito do próprio significado desse termo, é 

dificilmente discutível a proposição de que o avanço do processo de 
desenvolvimento passa pela emergência de uma nova economia. Mas uma 

nova economia para quê? (ABRAMOVAY, 2012, p. 15). 
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O debate, sabemos, é polêmico - e não é nossa intenção aqui esgotá-lo. Porém, como 

dissemos, o silêncio, a omissão e a recusa ideológica não contribui nem para a sua 

confirmação e nem para a sua refutação - em todos os dois casos, importantes se forem 

realizados de forma "crítica". Queremos apenas salientar que uma maior difusão das questões 

ligadas aos espaços educacionais não formais, em especial a pedagogia empresarial, pode 

contribuir muito para a formação de futuros educadores - e, inclusive, àqueles que se destinam 

à docência e/ou ao universo escolar. Afinal, a escola não está fora do mundo... 

Mas, enfim, estas questões podem colaborar para atrair e/ou manter pessoas que optam 

ou são "obrigadas" a optar
4
 pelos cursos de Pedagogia, fazendo com que sua missão notória e 

fulcral, a de colaborar pela melhoria da qualidade educacional da Educação Básica, seja 

complementada com importantes debates auxiliares. 

Outrossim, para o cumprimento desta missão auxiliar, mas não menos importante, é 

preciso que os currículos e docentes tenham a preocupação de pensar em projetos formativos 

que deem conta desta, também, legítima demanda. Afinal, os formados que saem das 

universidades, em sua maioria vão para o mercado de trabalho e se tornam subordinados aos 

ditames do mundo empresarial e/ou estatal, e precisam ser capacitados para ganha 

experiência. Em qualquer um desses espaços, a missão pedagógica de educar permanece, 

ainda que com especificidades. A sua boa performance, tanto num quanto noutro plano, pode 

contribuir para a melhoria do status social da profissão. 

Mas no caso especifico da pedagogia empresarial, que estamos tratando neste tópico, 

uma especificidade que merece ser analisada está no seu específico processo de ensino-

aprendizagem. Isto porque, como defende Cadinha (2008, p. 30), "a pedagogia empresarial, 

enquanto ciência ligada ao desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, vem 

contribuir para que as empresas desenvolvam esses seus grandes 'diamantes'- o ser humano, 

em todos os seus aspectos intelectual (conhecimentos e habilidades), social e afetivo 

(atitudes)". Em sintonia com o que sugere Ricardo Abramovay, o tratamento de questões 

pedagógicas pode ser um indício de que um determinado conjunto de empresas está vendo 

seus funcionários não apenas como meros números. Sem deixar de ter preocupação com os 

"resultados", já admitem que a humanização do ambiente de trabalho passe a ser uma meta a 

                                                

4 Como é o caso de alguns de nossos estudantes no Instituto de Educação de Angra dos Reis, já que o curso de 

Pedagogia é uma das poucas opções na região de acesso ao ensino superior estatal. 
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ser perseguida, dando-se destaque aos valores e as inteligências dos “colaboradores” - termo 

utilizado atualmente por algumas empresas para definir seus funcionários. 

Nessa perspectiva, ainda que talvez não hegemônica, o almejado "sucesso 

empresarial", de caráter coletivo, passa a se articular com o "sucesso pessoal" de cada 

elemento que participa da respectiva organização.  

Passamos a entender que o sucesso empresarial  seus funcionários, já que ele 
também depende do desenvolvimento da empresa e do funcionário para a 

concretização de uma aprendizagem continuada e com qualidade. 

Finalmente, para que este processo todo aconteça, torna-se necessária a 
participação de profissionais capacitados e qualificados na equipe de RH, 

como o pedagogo empresarial (TRINDADE, 2009, p.88). 

E dentre as possíveis funções, destacam-se: atividades de pesquisa e diagnóstico; 

análise documental; perspectivas de formação profissional complementar e continuada; gestão 

dos processos e projetos educacionais; e, orientação pedagógica respectiva. 

Deve-se levar em conta, porém, que cada empresa possui um perfil diferente, uma área 

de trabalho específica, na qual se situam os seus funcionários e colaboradores. Por isso, as 

diferenças de tempo, lugar e atividade devem ser consideradas no planejamento das 

estratégias de aprendizagem.  Deve-se buscar, ao planejar um projeto ou programa de 

formação, identificar o perfil dos aprendizes, conhecendo-se especialmente os títulos que já 

possui e seu perfil psicológico, sem esquecer que tipo de modalidade melhor se adéqua a 

essas características e, ainda, a sua disponibilidade momentânea - o que pode implicar, por 

exemplo, em opções por modalidades de cursos presenciais, semipresenciais ou à distância. 

De acordo com Andrea Ramal (2012, p.130), pesquisadora da PUC-RJ, o bom 

cumprimento das funções acima demanda o estímulo e o aprendizado das seguintes 

habilidades: valorização dos conhecimentos prévios que cada aprendiz carrega; possibilidade 

de que os aprendizes aprendam com seus erros; incentivo para que eles compartilhem 

problemas, soluções e aprendizagem; promoção da interatividade significativa; conversão de 

novos saberes em novas práticas; mediação na troca de informações e de saberes; liderança no 

processo de aprendizagem; estímulo aos processos criativos e à inovação. 

Em suma, observa-se que o pedagogo possui grandes atribuições nas organizações 

empresarias, sejam públicas, privadas ou mistas, assim como em hospitais, igrejas e 

associações de todo o tipo. Locais em que sua função de educar corresponde a de um 

organizador e facilitador de diversos tipos de processos de ensino-aprendizagem. 
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O fato é que ao investir no "capital intelectual" de seus funcionários, estas instituições 

asseguram a manutenção e a retenção de talentos em seu quadro, contribuindo para a obtenção 

de elevados padrões de qualidade de vida, no trabalho e na sociedade, com a oferta - potencial 

- de serviços e produtos com maior qualidade e pertinência social. Mas, lembra Cadinha 

(2009, p. 26), "como Platão mencionou séculos atrás, é preciso que o homem não se acomode 

com seus próprios conhecimentos, ele precisa querer crescer, aprimorar-se, desenvolver-se". 

E é isto que nós, neste trabalho, reclamamos, em sintonia com a legislação vigente 

(BRASIL, 2006). Uma maior atenção aos espaços educacionais não escolares, em especial à 

chamada pedagogia empresarial. No tópico a seguir, deste mesmo capítulo, faremos uma 

breve análise sobre alguns currículos, indicando que o tratamento da questão ainda não está a 

contento. Sem deixar de lembrar que não existe uma fórmula única ou infalível que defina 

exatamente o que faz um pedagogo na empresa. E que, portanto, a possibilidade de 

abordagem nos processos formativos pode ser múltipla. 

II.II - ESPAÇOS NÃO ESCOLARES NOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 

 

Fizemos esta parte da pesquisa em grades curriculares de seis cursos de graduação em 

Pedagogia. Foram três de modalidade presencial: Universidade Federal Fluminense (UFF), do 

campus do IEAR; Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ); Universidade de São Paulo 

(USP). E três de modalidade semipresencial ou à distância: Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), oferecidas 

através da Fundação CECIERJ (Consórcio CEDERJ); e, ainda, o curso da Faculdade 

Educacional da Lapa (FAEL), com turmas em Angra dos Reis. Detalhe importante: apenas 

estas últimas propostas apresentam uma disciplina obrigatória em espaços não escolares. 

Na grade da UERJ, a disciplina tem o título de “Pedagogia em Contextos Não 

escolares", sendo oferecida no 6º período. Além da disciplina, ressalta-se, há também a 

obrigação de estágio em contextos não escolares. Na grade da UNIRIO, também na 

modalidade semipresencial, a disciplina é denominada de “Práticas Educativas em Contextos 

não escolares”, e sua oferta é feita no 7º período. 

Nas outras instituições, não há nem disciplina obrigatória e nem estágio, sendo que nas 

optativas, até o momento da pesquisa, não havia nenhuma vertente que direcionasse para este 

foco. Ressalva-se faça a uma optativa em "Pedagogia Empresarial" oferecida pelo curso de 
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Pedagogia do IEAR/UFF, pela primeira vez no segundo semestre de 2014, no período 

matutino. 

Fica, desde já, uma primeira questão: como um pedagogo pode atuar fora do ambiente 

escolar se não possui estímulo e oportunidade para ter contato com o tema? Observamos, 

assim, que apesar da previsão legal, o tema passa despercebido para estudantes de grandes 

universidades públicas brasileiras, tidas como referências de qualidade no ensino superior. Por 

outro lado, em experiências de ensino semipresencial temos alguma sinalização. Se os 

graduandos em pedagogia devem receber o mesmo tipo de instrução, sendo a resolução do 

curso a mesma para todos, por que alguns são contemplados e outros não? 

Acreditamos que este aspecto merece melhor atenção da comunidade acadêmica. 

Existem, é claro, aqueles que realmente não possuem interesse no assunto. Mas existem os 

que têm o desejo de expandir seu campo profissional, sem desconsiderar a hipótese de se 

trabalhar em escola, mas também em ONGs, projetos sociais e empresas. Se for possível 

crescer como profissional e se especializar em outras áreas, não vemos motivos para se limitar 

em apenas àquelas que tradicionalmente são esperadas. E mesmos os que não conhecem, ou 

que rejeitam a priori, podem, ao tomar contato, mudar de ideia. Ao menos, passar a respeitar 

os que pensam e desejam diferentes.  

Do nosso ponto de vista, o pedagogo - experimentando múltiplas possibilidades - tem 

melhor possibilidade de inserção social. Em contato com uma grade curricular mais ampla e 

expressiva das oportunidades concretas de atuação, ele pode melhor pensar suas estratégias de 

acesso ao mercado de trabalho, buscar conhecimento adequado, e ampliando suas 

possibilidades de sucesso - pessoal e profissional.  

Como veremos a seguir, a análise mais detalhada de três dos projetos políticos 

pedagógicos supracitados - e, mais à frente, na apresentação dos resultados das entrevistas 

com alunos destes mesmos três cursos - nos apresenta um cenário não muito positivo sobre 

essas expectativas. 

II.III - POR DENTRO DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 

 

Comecemos com o curso de Licenciatura em Pedagogia oferecido pelo IEAR/UFF, 

vigente desde meados de 2010.  

Lá, no seu projeto político pedagógico, constam os seguintes objetivos: 
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 Formar o pedagogo como intelectual consciente de sua responsabilidade social, 

que deve ser, além de crítico, criativo, construtor de práticas educativas dentro e 

fora da escola, com capacidade de compreensão e de intervenção na realidade 

educacional brasileira.  

 Construir uma proposta educacional e de formação que tenha como sustentação a 

possibilidade de atuação mais ampla, isto é, que não seja pontuada pela lógica 

estreita das especialidades; que prime pela multiqualificação, pela visão crítica e 

a compreensão integrada do ensino, da pesquisa e da gestão educacional. 

Visando, assim, formará para uma intervenção transformadora da realidade e 

comprometida com a construção da justiça social, da promoção da democracia e 

da universalização do acesso a direitos, com a inclusão social, o atendimento às 

necessidades educacionais especiais, respeito ao meio ambiente, às diferenças 

culturais, à diversidade de pensamento e modos de existência. 

 Enfatizar como princípio articulador, na formação de educadores, a 

indissociabilidade da relação entre a teoria e a prática. Que tenha como 

fundamento o domínio dos princípios científicos, articulados aos conhecimentos 

oriundos das práticas sociais, e que proporcione aos profissionais, já ao longo da 

formação, uma forma de agir e pensar que remeta à redução da distância entre a 

cultura de base e os avanços da ciência e da tecnologia, com vistas à recuperação 

do sentido de totalidade da formação do ser humano, integrando suas dimensões 

ética, estética, política e social. 

 Formar o profissional capaz de atuar, nas funções de ensino e gestão, nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino nos ambientes escolares e não 

escolares. 

 Influir no desenvolvimento da educação na região onde se situa a UFF, formando 

quadros profissionais que contribuam, de forma contínua, com a qualidade 

crescente das redes escolares, particularmente, da escola pública. 

No fluxograma do curso, está previsto um total de nove períodos que contemplam 

3.360 h, assim dividas: 2.070 h de disciplinas obrigatórias; 180 h de disciplinas optativas; 420 

h de estágio; 300 h de monografia; e, por fim, 390 h de Atividades Complementares. Nesta 

versão, não há presença de disciplinas não escolares e nem estágio obrigatório em espaços 

fora do ambiente escolar. 

A exceção fica por conta de uma disciplina optativa de “Pedagogia Empresarial”, que 

durante nossa vigência no curso foi oferecida apenas no primeiro semestre de 2014, 
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exclusivamente no período matutino. Uma iniciativa válida, que, porém, não de difícil acesso 

para os alunos dos turnos seguintes, tarde e noite. O fato é que do total de 3.360 h, 

consideramos ainda pequeno o espaço dedicado ao tema, capaz de instruir os formandos em 

pedagogia sobre outras vertentes - contrariando o próprio currículo planejado. 

Desta forma, do nosso ponto de vista, há uma contradição evidente com a resolução 

norteadora do campo pedagógico, que visa mais do que habilitar o profissional para 

"múltiplas" funções, inseri-lo inicialmente no diversificado ramo de funções disponíveis no 

mercado de trabalho para o pedagogo. 

Vale lembra que antes desta resolução (BRASIL, 2006), o estudante de pedagogia 

deveria escolher, ao longo do curso apenas uma especialização além da docência 

(coordenação, supervisão e orientação), e não se falava em espaços não escolares. A nova, 

porém, como já indicado, determina que os cursos de graduação em Pedagogia proporcionem, 

mesmo na licenciatura plena, formação para atuar em áreas escolares e não escolares. 

Já o projeto pedagógico da FAEL, que oferece o curso na modalidade à distância, 

objetiva-se, explicitamente, a formação de um profissional versátil. Ou seja, o pedagogo 

formado por ela deve estar capacitado para exercer as seguintes competências: ministrar aulas, 

tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental; orientar professores a respeito do 

aperfeiçoamento dos métodos de ensino; elaborar currículos e calendários escolares; planejar 

e qualificar as diferentes etapas do processo de ensino; promover sindicância e coordenar 

processos administrativos na área educacional; efetuar orientação vocacional nas empresas 

públicas e privadas; gerenciar e supervisionar sistemas de ensino; elaborar e produzir 

programas educativos em veículos de comunicação; e, ainda, desenvolver e fabricar 

brinquedos de caráter educativo e softwares educacionais. 

O curso é estruturado em semestres, denominados "núcleos do conhecimento". A 

carga horária total é de 3.200 horas, podendo o curso ser finalizado em 4 ou 6 anos - isso com 

menos 160 h do que na UFF. 

A metodologia utilizada abrange: videoaulas; portal educacional interativo, com chat 

para o debate entre alunos; e material didático composto por livros desenvolvidos pela própria 

editora da instituição de ensino. Os estudantes também realizam estágios supervisionados e 

atividades complementares. E entre as disciplinas do curso, como já indicado, há uma 

obrigatória denominada de “Educação em espaços não escolares”, oferecida no sexto 

semestre. 
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Por fim, o projeto pedagógico UERJ, em licenciatura de Pedagogia oferecida pelo 

sistema CEDERJ, no regime semipresencial, registra como seu objetivo a formação de 

profissionais para serem educadores comprometidos com a educação inclusiva e a diversidade 

cultural, bem como formar professores para atuar nos seguintes segmentos: séries iniciais do 

ensino fundamental; educação infantil; ensino profissional; educação de jovens e adultos; 

formação de professores no ensino médio; cursos de gestão escolar (administração, supervisão 

e orientação); e, concluindo, espaços não formais de ensino. 

O curso tem a duração de oito semestres, podendo ser concluído pelo aluno no 

máximo em quinze. Três disciplinas são realizadas com atividades presenciais obrigatórias: 

informática instrumental, estágios supervisionados (1, 2, 3, 4 e 5) e oficinas pontuais 

marcadas pelos professores nos respectivos cronogramas. Interessante que este fluxograma é 

o único que têm uma disciplina de informática, com possibilidade de reprovação. 

No que tange ao foco deste trabalho, fazemos referência à disciplina “Espaços Sociais 

de Formação Humana”, que já teve a denominação de “Pedagogia em contextos não 

escolares”. Ela permanece no sexto período, com a seguinte ementa:  

 Ação do pedagogo na sociedade atual e os múltiplos contextos educativos. Ações e 

projetos em instituições educativas e educadoras da sociedade contemporânea. 

Planejamento, execução, controle e avaliação pedagógica de programas de formação 

profissional continuada. Projeto de educação comunitária e popular em associações, 

sindicatos, cooperativas, partidos políticos, igrejas e outras organizações sociais. 

Bases teóricas do mundo do trabalho e sua relação com os processos educativos. 

Ação-reflexão-ação sobre projetos pedagógicos desenvolvido em instituições não 

escolares. Análise de processos de ação pedagógica de relacionamento interpessoal e 

de dinâmica de grupo em instituições não escolares. 

Observa-se que nas duas instituições de ensino à distância, uma privada e outra 

pública, ocorre a oferta de, ao menos, uma disciplina obrigatória sobre espaços não escolares. 

Estamos cientes que não é possível estudar tudo da área em uma disciplina, e que a discussão 

curricular é sempre polêmica. Porém, se o essencial pode ser passado de forma planejada, 

podemos indicar que nas faculdades presenciais analisadas conta-se um déficit pela ausência 

de ofertas de disciplinas voltadas aos espaços não escolares. Contrariando, portanto, seus 

próprios projetos e as determinações legais. 

No último capítulo, a percepção dos discentes sobre estas questões. 
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III - EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR: A IMPRESSÃO DOS DISCENTES 

 

Para este último capítulo, foram realizadas 15 entrevistas. Tivemos nove pedagogos 

formados e seis em processo de conclusão de curso. Em termos de distribuição institucional, 

temos o seguinte: cinco alunos da UFF (dois formados e três em formação); cinco da 

UERJ/CEDERJ/Angra (quatro formados e um em formação); e cinco da FAEL (três formados 

e um em formação). 

As entrevistas foram feitas a partir de um questionário semi-estruturado, com a 

finalidade de obter dados sobre: a) os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o campo de 

atuação do pedagogo, incluindo o que determina as resoluções legais; b) a avaliação deles 

sobre os currículos cursados; e c) as expectativas quanto às perspectivas profissionais. A 

análise dos dados será feita na ordem respectiva. 

III.I - O QUE PENSAM OS ESTUDANTES: ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO 

As primeiras questões apresentadas nas entrevistas referiam-se ao conhecimento 

prévio dos estudantes sobre os campos de atuação do pedagogo, incluindo o que determina as 

resoluções legais. De fundo, almejávamos averiguar as impressões dos discentes sobre o 

status social da profissão que decidiram abraçar. Das quinze pessoas ouvidas, duas (uma da 

UFF e outra da FAEL), de forma espontânea e - de alguma maneira - surpreendente, 

informaram que não tinham a menor ideia sobre o papel exercido pelo pedagogo na sociedade 

contemporânea. O restante, 87% dos ouvidos, demonstraram uma melhor compreensão. 

Segunda uma aluna da UERJ/CEDERJ/Angra, "o pedagogo é o profissional 

responsável pela educação, seja em ambientes escolares ou não". Um discente da FAEL 

apresentou a seguinte resposta: “É um profissional que procura ser mediador e articulador de 
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uma práxis pedagógica comprometida com a educação”. Para outra aluna da UFF, "a 

importância do pedagogo está em prover meios para facilitar o processo de ensino 

aprendizagem". 

Outros dois estudantes forneceram explicações mais completas: 

Na minha visão a participação do pedagogo na sociedade acontece de 

inúmeras maneiras dependendo da necessidade. Na escola, por exemplo, ele 

é um facilitador, ele é como uma ponte entre o professor e o seu fazer 
pedagógico e o conhecimento oferecido a essa clientela. Com uma visão 

distanciada ele pode perceber as barreiras do processo e auxiliar o professor 

na busca de melhores maneiras de se alcançar os melhores resultados e 

alcançar mesmo os alunos mais distantes. Com relação ao fazer pedagógico 
em outras áreas que não as escolares, infelizmente esse papel ainda se mostra 

turvo, salvo em projetos, ONGs, associações, etc., que queiram oferecer 

algum tipo de modalidade educativa. Em minha pesquisa, por exemplo, 
encontrei em empresas pedagogos que exerciam funções das mais diversas, 

desde contratações, trabalho de departamento de pessoal, aconselhamento de 

funcionários (trabalho de psicólogos), etc. Acredito que o papel desse 
pedagogo em outras áreas da sociedade ainda precise ser revisto e pautado. 

Precisa ter mais visibilidade de suas reais possibilidades e alcances, de 

maneira que esse trabalho possa ser realizado com a maior qualidade 

(entrevistado, UERJ/CEDERJ/Angra). [grifo nosso] 

Acredito que nos dias atuais, onde os valores, princípios e respeito estão 

cada vez mais sendo esquecidos, deixados de lado, o lema é onde houver 

uma prática educativa, consequentemente instala-se uma ação pedagógica. É 
notório que o processo de aprendizagem não ocorre apenas dentro de uma 

sala de aula, dentro de uma instituição, assim como o mesmo não tem fim, 

todo dia aprende-se algo. O papel do pedagogo em outras áreas é transformar 

positivamente o desempenho das determinadas áreas atuadas, no entanto o 
pedagogo deve ter claras as diferentes fases do desenvolvimento humano 

(entrevistada, FAEL). 

Outras respostas colhidas evidenciam uma boa abertura dos estudantes para a atuação 

do pedagogo em outras áreas que não as escolares. Porém, os entrevistados, na média, 

denotavam certa insegurança ao tratar dos espaços “não escolares”. Uma entrevistada, por 

exemplo, disse que mesmo sendo supostamente habilitada, não teve em sua formação 

disciplinas de base, para trabalhar em tal área. Já nas instituições escolares apontou que se 

considerava apta a exercer as funções de supervisão, orientação e coordenação educacional. 

Mas, apesar da insegurança, todos abordaram de alguma forma a questão da educação 

em espaços não escolares, ainda que alguns tenham demonstrado reserva quanto à pedagogia 

dita empresarial. No aprofundamento sobre as atividades intrínsecas que o pedagogo pode 

exercer, porém, mais do que "reservas", os entrevistados mostraram desconhecimento, 
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apontando apenas a possibilidade de atuação junto aos recursos humanos das empresas ou 

algum tipo de palestra para organizações da sociedade civil. Sobre as expectativas pessoais 

quanto à inserção neste mercado de trabalho, a maioria (73%) disse estar interessada em atuar 

em ambientes pedagógicos além das escolas. 

 

 

Figura 1 

 

Entre os que responderem afirmativamente, um aluno da UERJ/CEDERJ/Angra 

afirmou: “Sim, principalmente nos dias atuais, onde a procura por pedagogos em empresas 

tem aumentado consideravelmente em relação há anos atrás”. Representativo dos que ainda 

tem alguma dúvida (20%), temos esta aluna da UFF, que disse: “Talvez, Muito pouco! Em 

geral o pedagogo acaba mesmo é em sala de aula”. Por fim, representando os que negam esta 

possibilidade (7%), temos a seguinte afirmação de outro aluno da UERJ/CEDERJ/Angra: 

"Não, o maior campo de trabalho ainda são as instituições escolares”. 

Quanto ao conhecimento sobre a resolução que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006), temos o seguinte 

quadro abaixo:  

 

73,00% 

7% 
20% 

Há campo de trabalho para o Pedagogo que possui 

interesse em atuar além da escola? 

 Sim  

 Não  

Talvez 
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Figura 2 

 

Enfim, enquanto 40% dos entrevistados afirmaram conhecer profundamente a 

resolução que rege a profissão que escolheram. Já 26,7% disseram conhecer "vagamente" e 

outros 6,6% afirmaram "saber que existe, mas não conhecer". E, pior, outros 26,7% disseram 

não ter a menor ideia da existência do documento. Em suma, um número muito abaixo do 

desejável teve alguma orientação sobre a diretriz curricular voltada ao campo pedagógico. 

Vemos, assim, que se não forem estimulados, os alunos não iram buscar por si 

mesmos pesquisar sobre as normas que regulam a graduação escolhida para cursar. Dizem 

saber que saem "multi-habilitados", ainda que demonstrem não ter muita ciência sobre o 

significado dessas supostas habilitações. Podemos imaginar que outros importantes 

documentos legais que regem a vida dos pedagogos - tais como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros - também são 

desconhecidos da maioria dos estudantes. Ou, ao menos, não estão sendo trabalhados da 

foram devida. 

Um dado interessante, porém, foi que entre aqueles de desconhecem a resolução de 

2006, não foram poucos os que demonstraram necessidade de recuperar o tempo perdido e 

disseram que iriam se informar melhor sobre o assunto. 

III.III - O QUE PENSAM OS ESTUDANTES: AVALIAÇÃO CURRICULAR  

 

Por aparente contradição, os mesmos estudantes que demonstraram certo 

desconhecimento em relação às diretrizes que orientam a oferta do curso de pedagogia, 

disseram, em sua maioria, acreditar que as disciplinas oferecidas contemplam a formação para 

40% 

26,70% 

26,70% 

6,60% 

Conhece a resolução que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia? 

 Sim 

 Não 

 Lembra Vagamente 

 Sabe que existe, mas não 
conhece 
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as áreas que deveriam ser habilitados. Pelo menos é o que acham dez entrevistados. Três 

acreditam que "não". E dois disseram que "em parte". Mas a aparente contradição se dissolve 

com as ressalvas encontradas nas respostas dadas, mesmo entre os que disseram "sim". 

Uma discente já formada da UERJ/CEDERJ/Angra, ao responder afirmativamente, 

toca numa questão importante: “A aplicação das matérias é boa. Mas, falta prática”. Na 

mesma toada, outro formado pela mesma instituição registrou: "Falta uma reflexão constante 

sobre nossa atuação, neste contexto atual”. 

Entre os que responderam negativamente, interessantes problemas na aplicação 

curricular aparecem. Segunda uma aluna da UFF, por exemplo: “Não, nossa formação apesar 

de 'multi-habilitada', se fixa nos conteúdos que contemplam apenas as áreas escolares”. Uma 

aluna da FAEL faz avaliação semelhante: “Não. Observei que no decorrer do curso, assim 

como as aulas com as tutoras, tudo foi muito direcionado para sala de aula. Tínhamos pessoas 

que não trabalhavam na área, e muitas das vezes sentiam-se perdidos”. 

Um pedagogo formado pela UERJ/CEDERJ/Angra complementa. 

Não. Gostaria de me aprofundar muito mais nas disciplinas e práticas de 
orientação, supervisão e gestão escolar. Mas é tudo muito corrido. Privilegia-

se a presença em sala de aula, e muito pouca atenção se dá a essa nuance que 

é tão importante à escola. Afinal, se você não tem alguém realmente 

preparado à frente da instituição, essa escola não vai andar bem. Tirando a 
questão acima, acredito que nas outras áreas, principalmente no que 

concerne ao ambiente de sala de aula, a formação é bastante boa. Claro que 

nem conto aqui a formação para pedagogia empresarial, por exemplo, pois 
na faculdade passamos superficialmente por essa área. 

E entre os que demonstraram satisfação parcial em relação à oferta de disciplinas e à 

diversidade dos campos de atuação do pedagogo, vale registrar a seguinte fala de uma aluna 

em formação pela UFF. 

Em parte sim. Mas às vezes sinto que somos mais preparados para a 

militância política do que para concursos, cargos públicos ou empregos na 
rede privada. Minha faculdade, apesar de ter quatro anos e meio de 

formação, peca em muitas coisas. Principalmente na oferta de disciplinas 

que pouco soma a nossa formação. 

O nível de insatisfação com os currículos vigentes, contradizendo as respostas de 

satisfação sobre a oferta de disciplinas, torna-se mais evidente quando destrinchamos os dados 

obtidos com a seguinte pergunta sobre o tipo de currículo que cada aluno consideraria 

adequado à sua formação. Uma estudante da FAEL, registra: “De supervisora escolar, 
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orientadora educacional e de professora para o curso de formação de professores”. Uma aluna 

formada pela UFF afirmou: “Um currículo que enfatizasse mais práticas alternativas de 

educação, e que trabalhasse melhor as questões de políticas públicas”. Já uma discente em 

formação pela UERJ/CEDERJ/Angra sentencia: “Um currículo que ensinasse o 'que' e o 

'como' fazer. Que ensinasse estratégias de acordo com as faixas etárias. Hoje se formam 

profissionais desesperados para planejar, ensinar e avaliar”. 

Vale ressalvar que as impressões dos estudantes sobre os currículos que tiveram e o 

que, posteriormente, passaram a desejar pode estar revelando, na verdade, a própria falta de 

compreensão sobre o campo profissional escolhido, e não necessariamente a qualidade do 

trabalho desenvolvido pelas instituições. Isto porque muitas das afirmações acabam por 

evidenciar que os temas foram, de alguma forma, abordados - mas talvez não na intensidade e 

com os métodos necessários para que os discentes pudessem se aprofundar nas questões. 

A fala de um dos entrevistados sobre a necessária articulação entre os currículos e os 

perfis das instituições é interessante, neste sentido. 

Depende do foco da universidade. Se eu me proponho a formar pedagogos 
especialistas em atuar na educação, eu preciso dar ênfase em disciplinas que 

formem esse profissional para estar no ambiente escolar. Se o foco é formar 

pedagogos empresariais, eu preciso além de todo o conhecimento acerca das 

relações humanas e educacionais, conhecer os meandros e o funcionamento 
das empresas e de que forma essas instituições são movidas (quase que um 

intensivo em administração). 

De acordo com esta fala, pode-se pressupor que o ideal seria a defesa de graduações 

específicas para cada enfoque. Desta forma, poderíamos ter um curso mais voltado para a 

docência, outro para a gestão escolar e, por fim, um terceiro para os espaços não escolares. 

Mas não é este o nosso ponto de vista. Cremos, ainda, que um curso básico de pedagógica 

pode, sem descurar das três frentes, dar conta de oferecer uma formação inicial necessária 

capaz de articular todas estas aspirações. O que defendemos, portanto, é um maior equilíbrio 

nesse nível "fundamental" de ensino superior, com o possível aprofundamento na própria 

prática profissional e, posteriormente, em ambientes de formação continuada ou de pós-

graduação. 

As respostas obtidas com a última pergunta da entrevista, sobre a validade da multi-

habilitação em relação às especializações específicas (como nos currículos vigentes antes da 

resolução de 2006), se mostram de acordo com a nossa perspectiva.  
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Observa-se, assim, que a maioria (80%) dos entrevistados concorda com a licenciatura 

plena. O que se questiona, em parte, é o método de aplicação dos currículos, muitas vezes 

distante da realidade do mercado de trabalho, e com ainda pouca experimentação das práticas 

docentes, administrativas e extraescolares. 

É neste sentido que uma aluna da FAEL salienta: “Hoje o pedagogo não se gradua 

somente para trabalhar dentro da sala de aula. Ele pode ser preparado para trabalhar em vários 

ambientes que dele necessite. Mas as universidades ainda não oferecem um currículo que dê 

conta desta demanda". 

Um pedagogo formado pela UERJ/CEDERJ/Angra ressalta, porém, que o aluno não 

precisa ficar refém do que é oferecido pelas faculdades. 

Não vivenciei essa maneira de formação anterior, já que sou da época da 

multi-habilitação. Mas, em minha opinião, vai de cada pessoa. O que me faz 
sentir capaz de conseguir cumprir meu papel de forma competente não é 

apenas o fato de ter tido educação adequada. Parte do fato de que eu tive o 

compromisso de não me restringir ao que me era oferecido, e ter procurado e 
pesquisado mais. Essa é a nossa vida: pesquisar. 

Na sua perspectiva, se um currículo desperta nos estudantes o desejo e a vocação da 

pesquisa, os profissionais formados acabam por articular os diversos campos de conhecimento 

e atuação. 

Isso é válido no sentido de que uma coisa complementa a outra. Eu não 

posso ser um orientador educacional ou dirigir uma escola, sem ter estado na 
sala de aula, pois não vou conhecer a realidade e meu trabalho será vazio. Da 

80% 

13,30% 

6,70% 

Você considera a multi-habilitação válida? 

 Sim 

 Não 

 Depende 

Figura 3 
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mesma maneira quando temos a sensibilidade de conhecer as relações que 

acontecem num ambiente escolar, nos tornamos também sensíveis às 

necessidades das pessoas que ocupam qualquer outro ambiente, como uma 
empresa por exemplo. Sem contar que se temos a oportunidade de trabalhar 

na formação de outros profissionais da educação, como lecionar num curso 

normal, por exemplo, podemos passar todas as experiências de maneira a 

formar pessoas comprometidas com a prática pedagógica e social. Que é, 
enfim, o ato de educar.  

Há, ainda, os que defendem o antigo formato de habilitações específicas. Segundo 

uma aluna da UFF, ainda em formação, e que não viveu a experiência anterior, "a multi- 

habilitação termina por desabilitar o pedagogo, que é um especialista em assuntos 

educacionais. Na verdade, apesar da pretensão, acaba reduzindo-o a um professor do 1º ao 5º 

ano. Sou contra. Isso fez nossa profissão perder credibilidade e reconhecimento”.  

Em nossa opinião, a perda ou a falta de status social do pedagogo se deve a outros 

motivos, que não só o do tipo de formação. É notória a relevância dos profissionais da 

educação para a sociedade, inclusive para a boa formação de outras profissões. No entanto, as 

razões para esse paradoxo - a sua evidente importância e, ao mesmo, tempo sua 

desvalorização - tem raízes históricas, políticas e culturais que ultrapassam os objetivos deste 

trabalho. 

Por fim, vale destacar a fala de um dos entrevistados, que salienta a importância da 

experiência em sala para o bom desempenho nos cargos de gestão, orientação, supervisão e 

administração escolar. Este é outro tema que foge do nosso foco de pesquisa, mas considero 

que uma boa formação possa dar conta de suprir esse suposta necessidade. Até porque, tão 

válido como a experiência prévia, pode ser a experiência assistida e em processo, baseada 

sempre na capacidade de pesquisa e estudo que todo e qualquer profissional precisa 

desenvolver. Certo que a experiência prévia possa ajudar. Mas ela não é, necessariamente, 

uma condição suficiente para o bom exercício profissional. 

III.IV - O QUE PENSAM OS ESTUDANTES: PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

 

O último tema abordado nas entrevistas foi quanto à perspectiva profissional dos 

entrevistados. Aos pedagogos formados foi perguntado se exercem atualmente a profissão, 

seja em área escolar, ou não. Dos nove, atualmente apenas um trabalha como pedagogo, em 

uma escola municipal de Angra dos Reis. Outro trabalhou como orientador durante um ano, 
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mas atualmente exerce a docência. Cinco atuam também como professores da rede pública 

e/ou privada, do 1º ao 5º ano. Dois não exercem a profissão. Uma é bancária, e outra 

psicóloga em um posto de saúde do município. 

Para outra pergunta, se eles se sentiam aptos a trabalhar nas diversas áreas que o 

diploma lhes habilita, chegamos aos seguintes resultados: 

 

 

Figura 4 

 

Apesar das deficiências apontadas durante a formação e aos currículos, em andamento 

ou finalizada, 46,7% dos entrevistados acreditam estar preparados para atuar em qualquer área 

que a pedagogia abrange. Porém, 40% consideram que não e o restante (13,3%) disseram 

estar aptos apenas para as atividades dentro das escolas. 

Em seguida questionamos o interesse dos entrevistados em atuar em áreas não 

escolares, como empresas, por exemplo. Vejamos os resultados: 

 

 

Figura 5 

46,70% 

40% 

13,30% 

Você se sente apto a trabalhar nas diversas áreas que o 

currículo lhe habilita ou habilitou? 

 Sim 

 Não 

 Somente nas 
escolas 

73,30% 

26,70% 

Teria interesse em atuar como Pedagogo(a) em áreas não  

escolares, como empresas, por exemplo? 

 Sim 

 Não 
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A grande maioria (73,3%) respondeu afirmativamente. Nas falas, disseram tomar isso 

como um desafio, como uma nova possibilidade de trabalho, ainda que com receios. Porém, 

concordaram com a noção de que, cada vez mais, a necessidade de uma formação continuada 

pode estar presente em outros espaços que não apenas os escolares. O que os impede de serem 

mais afirmativos, indicaram, é a falta de uma orientação mais forte sobre as experiências 

educativas em contextos não escolares.  

Alguns declaram ver, inclusive, possibilidade de complementaridade entre as 

atividades escolares e as atividades não escolares, justamente pela potencialidade de 

enriquecimento mútuo das respectivas experiências. Mas ao serem questionados se pensavam 

na hipótese de alguma especialização em experiências não escolares, o número dos que 

responderam afirmativamente foi menor do que na questão anterior, ainda que continuem 

como maioria (53,30%). 

  

 

Figura 6 

 

Observa-se, assim, que a atuação do pedagogo em áreas não escolares chama a 

atenção dos estudantes e formados, mas um pouco menos da metade deles não pensam na 

especialização futura, mesmo com pouca discussão sobre o assunto no nível de graduação. 

Para sondar melhor o que pensam estes formados e formando sobre o assunto, 

perguntamos se conheciam alguém que trabalha em área não escolar. Apenas 20% 

responderam afirmativamente. Nesse item, foram registradas, entre os que tinham algum 

conhecimento, as funções expressas pelos profissionais - todas do campo de recursos 

53,30% 

46,70% 

Pretende especializar sua formação para além da 

escola? 

1º Sim 

2º Não 
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humanos, na função de "agente de pessoal", responsável pela contratação, demissão e 

soluções de problemas trabalhistas. Atividades não exatamente "pedagógicas", o que também 

contribui para a invisibilidade da função específica. 

Já a última pergunta foi se a primeira opção profissional era realmente pedagogia. Dez 

dos quinze entrevistados disseram que não. Falta de opção, de condições e de expectativas 

deram conta das respostas deste contingente. Licenciaturas em história ou geografia, 

bacharelados de direito e psicologia foram alguns dos cursos registrados como opção 

preferencial inicial. Mais um dado, enfim, que demonstra a dificuldade de inserção e 

consolidação de um curso de pedagogia na nossa região, que deve ser levando em conta na 

busca de soluções. 

No meu caso específico, falo agora em primeira pessoa, também faço parte deste 

grupo. Porém, saliento que aprendi a gostar da profissão, incluindo no que tange às funções 

docentes e escolares. Mas reforço a ideia central deste trabalho de que o tratamento aos 

espaços não escolares deve ser ampliado, por dois motivos centrais: pela complementaridade 

que pode ter com o trabalho realizado pela e na escola; e pela possibilidade que tem de trazer 

e consolidar na pedagogia pessoas com outras vocações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muito se discute a cerca da educação. Como vimos, neste trabalho, ela pode acontecer 

em diferentes cenários, não tão somente nas escolas. A cada dia algo novo surge e as 

realidades se modificam, exigindo que a sociedade se atualize a todo o momento, e se adapte 

a estes novos cenários. Com isso, observamos que o pedagogo é uma figura importante neste 

processo. 

Sendo assim, ele precisa reconhecer sua importância e função no meio em que vive, 

não sendo reduzido a apenas um professor de ensino fundamental ou um orientador somente. 

Ele é mais que isso, e pode se permitir experimentar outras possibilidades de trabalho, já que 

sua habilitação no diploma lhe permite. O pedagogo precisa reconhecer seu papel e se 

aperfeiçoar a cada dia, buscando o que lhe falta na grade da universidade. 

Na última década da educação brasileira, segundo (LIBÂNEO, 2010), ocorreu um 

paradoxo. A sociedade foi se tornando cada vez mais “pedagógica”, enquanto a quantidade e 

qualidade profissional dos pedagogos foram diminuindo. O movimento de reformulação dos 

cursos de formação de educadores preocupou-se mais com o “curso” e menos com as bases 

teóricas da pedagogia. A ênfase na formação do docente reduziu o peso da formação 

pedagógica mais aprofundada. Por sua vez, os pedagogos que participam desse movimento 

cederam ao discurso sociologizante e psicologizante. A participação genuinamente 

pedagógica, diz Libâneo, foi tão pequena que seu discurso teórico quase foi silenciado. 

Hoje nossas faculdades de educação estão repletas de filósofos, sociólogos e 

psicólogos da educação, esvaziadas de pedagogos. Mesmo porque aqueles 

raramente se reconhecem como pedagogos. Juntando esses ingredientes, 

acentuou-se a tendência que vinha se delineando desde os anos 20 com o 
movimento escolanovista de empobrecimento dos estudos específicos de 

teoria pedagógica (LIBÂNEO, 2010, p. 64). 
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O fato, porém, que após as últimas reformulações, os cursos de pedagogia passaram a 

dar mais ênfase na formação do docente. Mas acabaram por esquecer outras áreas. Novo 

paradoxo: os cursos se tornaram mais "pedagógicos", mas a identidade do pedagogo se 

"congelou" na questão docente e intraescolar, deixando de lado outras possibilidades. 

Neste trabalho, especialmente nas entrevistas, indicamos que permanece certa 

ignorância em relação ao papel mais amplo que o pedagogo pode ter na sociedade, assim 

como de sua grande importância para o desenvolvimento da mesma. Há, ainda, pouco 

conhecimento da legislação e uma melhor definição do que seja a "multi-habilitação", 

restringida, quase sempre, ao interior da escola. 

Por outro lado, sob estímulo, mostrou-se que muitos passam a pensar na questão, ainda 

que um pouco menos da metade não denotem interesse pela especialização. Especialmente 

quando o foco indicado era "pedagogia empresarial", uma das possibilidades de exercício e 

estudo no campo dos espaços pedagógicos não escolares. 

Além dos preconceitos ideológicos, contribui para isso o pouco conhecimento sobre a 

função, especialmente pelo quase nulo tratamento que recebe nos cursos de pedagogia. Na 

nossa hipótese, este legítimo exercício profissional é também uma forma de compromisso 

com a Educação. A mediação pedagógica exercida nas organizações empresariais, sejam 

privadas ou públicas, passa a ser nas sociedades complexas e de maior difusão de 

conhecimentos uma demanda difusa. Que pode, claro, ser do interesse do "capital", mas 

também de todos aqueles trabalhadores que precisam ter acesso à formação continuada para 

se aperfeiçoar como profissional e pessoa. Com potencial, inclusive, de ajudar no processo de 

conscientização de direitos inalienáveis da pessoa que vive sob um Estado de Direito. 

Vimos, também, que há pedagogos que acabam sendo contratados nas empresas, mas 

exercem outros papeis diferenciados do que seria sua real função. O maior tratamento 

acadêmico do tema pode, inclusive, ajudar nesse processo. 

Em todos os campos, porém, é necessário que se lute a cada dia para este profissional 

ser reconhecido como pedagogo e ser identificada sua atuação.  Esta luta deve se iniciar nas 

universidades e faculdades, não se omitindo e nem criando barreiras quanto à formação. É 

necessário comprometimento e dedicação, pois não basta apenas ter o diploma. É preciso 

fazer valer o que foi estudado. 

Antes de qualquer coisa, o próprio pedagogo deve se reconhecer como um profissional 

de valor. Mesmo que a "sociedade" diga o contrário, ele deve estar ciente que há vidas que 
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serão modificadas através do seu trabalho. Portanto, precisamos entender melhor nossas 

funções, seja nas escolas, nas empresas, nas ONGs... O importante é que haja uma prática 

educativa pertinente. E que o pedagogo seja o responsável desse processo, deixando sua 

marca e fazendo a diferença por onde passar.  

 Muitos ainda não entenderam as intencionalidades desta profissão. Ingressam 

nos cursos por falta de opção e condições. E ainda não se sentem “apaixonados” por esta 

profissão. De início, confesso (falo, novamente, em primeira pessoa), também me portei 

assim. Muitas vezes ia até a universidade assistir as aulas e me perguntava: o que eu estou 

fazendo neste curso? 

Hoje eu tenho essa reposta. Descobri que precisava deste curso para ver que realmente 

a área educacional me encanta e, que através do meu trabalho, vou poder contribuir com a 

história de muitas pessoas. Descobri que nenhum curso de graduação, por mais prestígio que 

tenha, vai te dar tudo o que você precisa. É necessário se aperfeiçoar a cada dia. 

Descobri também que eu precisava reconhecer primeiro a minha importância enquanto 

profissional, para depois descobrir o meu papel na sociedade enquanto pedagoga. Descobri, 

não a minha identidade como pedagoga, mas me descobri enquanto pessoa. E, hoje, ao 

escrever estas linhas, espero ter dado o primeiro passo enquanto educadora. 

Acredito ter passado um pouco do que aprendi. E com as minhas inquietações, espero 

ter passado o meu recado e, quem sabe, consiga despertar o interesse dos leitores deste 

trabalho - realizado com esforço, muita dedicação e auxilio de profissionais competentes e 

comprometidos - de fazer a diferença nessa sociedade. 
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