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Apresentação
Estimado acadêmico, o livro intitulado Pedagogia em espaços 

escolares e não escolares tem como propósito contribuir para a 
compreensão e a ampliação do conhecimento, visando ao possível 
aprimoramento do trabalho pedagógico em espaços educativos. 

O conhecimento pedagógico ajuda a definir a intenção, bem como 
as diferentes formas de interação e organização dos meios a serem 
considerados para o êxito da ação educativa em ambientes escolares 
e não escolares.

Assim, o livro encontra-se organizado em quatro unidades.

A primeira unidade trata sobre conceitos básicos ligados à temática 
e, posteriormente, discorre sobre o processo histórico, a legislação e as 
distintas nomenclaturas: “inspetor, coordenador vocacional, supervisor 
escolar, orientador educacional, coordenador pedagógico”, pela qual a 
identidade do pedagogo foi se constituindo. 

Na segunda unidade, amparada pelas DCN, procuramos abordar 
a formação do pedagogo, tomando como eixo integrador de sua 
formação a gestão, a docência e a pesquisa. A docência e a gestão, 
além de serem entendidas como base para a formação do pedagogo, 
também corroboram para o exercício de suas atribuições nos espaços 
educativos escolares e não escolares. Ainda, a integração da pesquisa, 
perpassando sua formação, contribui para análise constante da 
realidade política, econômica e cultural, na qual todos se encontram 
imersos. Realidade essa que influencia sobremaneira tanto a atividade 
pedagógica quanto a formação do sujeito a ser inserido posteriormente 
na prática social. 

A terceira unidade enfoca a complexidade da tarefa educativa, trata 
de maneira ampla sobre a organização do trabalho pedagógico, bem 
como em suas especificidades em espaços escolares.

A quarta unidade aprofunda conhecimentos sobre o desempenho 
do pedagogo no âmbito da educação não escolar. Confirma que o 
exercício da profissão em espaços alternativos dá a possibilidade 
de auxiliar no desenvolvimento de potencialidades, politização e 
emancipação dos sujeitos, enquanto colabora para a possibilidade de 
transformação social.



Esperamos que esse estudo propicie ao futuro pedagogo a 
alternativa do “ver, olhar e enxergar”, a partir da integração entre 
teoria e prática. Consideramos importante problematizar as grandes 
transformações do mundo moderno, na qual muitos de maneira 
automática e silenciosa apenas se adaptam.
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Unidade 1

A formação do pedagogo: 
contextualização histórica e 
política

Atualmente, no Brasil, o eixo de formação, no Curso de Pedagogia, 
envolve a gestão, a docência e a pesquisa. A base dessa formação 
se encontra na docência, que em seu sentido amplo, considera o 
processo pedagógico construído no conjunto das relações sociais e 
produtivas, enquanto seu sentido estrito valoriza os procedimentos 
didático-pedagógicos. Tais fundamentos permitem analisar que o 
curso de Pedagogia não se pauta, meramente, em um conjunto 
de métodos e técnicas descolado da realidade histórica. O curso se 
configura em conjunto com as demais ciências, que lhe dão suporte 
conceitual e metodológico. Esse suporte auxilia na investigação e na 
intervenção nos espaços educativos, com vistas a contribuir para a 
formação do sujeito. Assim, o objetivo de aprendizagem da Unidade 
1 centra-se em delinear os avanços e os retrocessos da profissão do 
pedagogo, apoiado no contexto histórico, político e pedagógico, 
seguindo as determinantes sociais.

Objetivos de aprendizagem

Na primeira seção, trataremos sobre o conceito de Pedagogia, para em 

seguida, compreendermos como ela se relaciona com as demais ciências que 

contribuem para o trabalho na educação. 

Seção 1 | Compreensão conceitual sobre o objeto de estudo

Em seguida, considerando a linha do tempo e a legislação, abarcaremos 

nesse estudo as distintas nomenclaturas, pela qual a identidade da profissão foi 

se constituindo historicamente. Concluindo a seção, indicaremos o recorte das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (DCN) - Resolução CNE/

CP 01/2006 -, na tentativa de compreender como a legislação indica, atualmente, 

Seção 2 | Identidade da profissão: contexto histórico e legislação

Vilze Vidotte Costa
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às universidades, a proposta de formação do pedagogo, profissional que, em sua 

prática, deve procurar articular o trabalho na gestão, docência e pesquisa.
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Introdução à unidade
Estimado aluno, o processo de aprendizagem somente se realiza a 

partir do comprometimento com os estudos. Assim, convidamos você 
a se envolver com o trabalho do pedagogo em espaços educativos. 

Nesta unidade, compreenderemos que atendendo às necessidades 
de cada época, a profissão do pedagogo no Brasil surge ainda durante 
a Primeira República, sob os moldes da inspeção. Durante o período 
em que a fábrica ganha espaço, o Orientador Vocacional passa 
a contribuir com a formação dos sujeitos no sentido de orientá-
los para sua inserção no campo de trabalho. Posteriormente, o 
Supervisor Escolar e o Orientador Educacional têm sua atividade 
regulamentada oficialmente pelo Parecer nº 252/69, contribuindo 
para o desenvolvimento de uma prática fragmentada, na qual uns 
pensavam enquanto outros executavam. 

Após acaloradas discussões permeadas pelo viés político e 
educacional, seguido do ideário de gestão democrática no espaço 
educativo, uma nova concepção da profissão é indicada, no final da 
década de 1980. 

Implantada no sistema de ensino com a Constituição de 1988, 
e posteriormente com a LDB nº 9394/96, a política de gestão 
democrática reforçou o discurso do trabalho coletivo e a participação 
da comunidade na administração da escola pública.  

Com o objetivo de atendimento à nova realidade, é sugerida a 
reestruturação e a ampliação dos conceitos e ações da equipe de 
Coordenação Técnico-Pedagógica na escola - Diretor, Orientador 
Educacional e Supervisor Escolar. Assim, surge a possibilidade de 
ressignificação da identidade do pedagogo, partindo do princípio de 
que ele, no exercício de sua profissão, contribui de maneira expressiva 
para a organização e a efetivação do trabalho pedagógico nos espaços 
educativos. Dessa forma, na Seção 1, reconheceremos o conceito 
de Pedagogia, para em seguida, buscar a compreensão sobre como 
ela se relaciona com as demais ciências da educação, por meio da 
investigação científica. Na Seção 2, contextualizaremos, de maneira 
histórica e política, os intervenientes que contribuíram para a formação 
do pedagogo no contexto da educação brasileira, abarcando, ainda, 
nesse estudo, as distintas nomenclaturas, pela qual a identidade da 
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profissão foi se constituindo historicamente. Concluímos com uma 
reflexão, pautada na legislação que trata sobre a atual proposta de 
formação do pedagogo em cursos de Pedagogia. 

Bons estudos!
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Seção 1

Compreensão conceitual sobre o objeto de estudo
Introdução à seção

Ao iniciarmos a Seção 1, consideramos importante a compreensão 
conceitual de nosso objeto de estudo, ou seja, a “Pedagogia”. A maneira 
como a Pedagogia se relaciona com as demais ciências que auxiliam a 
educação deve ser considerada, pois desta relação surge a “essência” 
que contribui para a formação de pessoas. 

Questão para reflexão

Iniciamos nosso estudo convidando você a analisar o conceito de 
Pedagogia e sua relação com o profissional pedagogo: afinal, o que é 
Pedagogia e quem é o pedagogo?

1.1 O que é Pedagogia e quem é o pedagogo

Libâneo (2002), ao tratar sobre a temática, argumenta que a 
Pedagogia compreende a teoria e a prática da educação. Teoria 
construída a partir e em função das exigências ligadas à realidade 
educacional, seguida de conhecimentos científicos, filosóficos e 
técnicos. Assim, a Pedagogia, ao investigar a realidade educacional 
em constante transformação, estrutura-se e consolida-se servindo de 
embasamento para a formação do pedagogo.

Pedagogo: é o profissional que atua em várias instâncias da prática 
educativa, ligadas à organização e aos processos de transmissão e 
assimilação dos saberes, tendo em vista a formação humana (LIBÂNEO, 
2002).

                                                                                                  

1.1.1 A relação da Pedagogia com as demais ciências da educação

Caro aluno, quanto mais se conhece a realidade, mais temos 
meios de agirmos sobre ela. Na área da educação, ao associarmos 
a consciência histórica, conseguimos compreender as necessidades 
e as possibilidades de estabelecimento de metas que acabam por 
favorecer a prática educativa. 
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Saviani (2007) instiga a considerar que se a união da arte 
(originalidade) e da técnica (repetitividade) compõe o “fazer” e a ciência 
o “conhecer”, a Pedagogia enquanto sistematização da educação, 
pode ser considerada como teoria construída a partir e em função 
das exigências da realidade educacional. 

Para saber mais

Se a Pedagogia se destina à formação do educador, o pedagogo se 
torna o profissional que estuda e busca compreensão sobre a realidade 
educacional para, posteriormente, agir sobre ela por meio da ação 
educativa. Assim, convidamos você a realizar a leitura de um artigo 
de Carlos Libâneo, intitulado: Pedagogia e Pedagogos: inquietações 
e buscas. Nesse artigo, Libâneo afirma que a Pedagogia possui papel 
fundamental no que se refere à discussão sobre os rumos da educação 
brasileira. Disponível em: <http://www.educaremrevista.ufpr.br/
arquivos_17/libaneo.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2017.

1.2 O pedagogo no contexto da pesquisa científica

O campo da pesquisa, de acordo com Saviani (2007), torna-se algo 
indispensável à formação do pedagogo por apresentar informações 
seguras e úteis sobre o processo educativo. 

O que entendemos por investigação científica? Pode ser definida 
como aplicação da abordagem científica ao estudo de um problema. 
Seu propósito centra-se em descobrir questões significativas através da 
aplicação de procedimentos científicos. 

As hipóteses de solução ou mesmo o produto final (temporário), 
de uma pesquisa científica, podem destacar diferentes resultados 
que sugerem ou não avanço ou aprimoramento do conhecimento. 
Na medida em que os pesquisadores privilegiam certas abordagens, 
segundo Saviani (2007), a pesquisa científica procura destacar, além 
de sua “abrangência”, também sua “relevância”, relacionada à sua 
aplicabilidade social.

Questão para reflexão

Estimado aluno, o progresso da ciência atrelado ao avanço tecnológico 
torna possível a ampliação de respostas, porém, nem sempre tais 
respostas são de fato favoráveis à realidade observada. Assim, surge a 
questão: como desenvolver em nós mesmos a capacidade de buscar 
a cientificidade dos fatos? Podemos iniciar essa habilidade por meio do 
exercício da leitura. 
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1.2.1 O ato de ler

O ato de ler, segundo Freire (1985), auxilia na apropriação da cultura. 
A maioria de nossos conhecimentos são construídos por meio da 
linguagem e de experiências vivenciadas a partir da interação com outras 
pessoas. No contexto social, a linguagem pode tornar-se instrumento 
que auxilia na leitura da realidade. Segundo o autor, enquanto o poder 
de dominação social limita o conhecimento, controla a capacidade 
coletiva de conhecer e transformar a própria realidade, a leitura exige 
atitude crítica e sistemática, que se adquire apenas com a persistência 
e a prática. 

1.3 Para que serve a pesquisa científica?

A pesquisa científica possibilita aos envolvidos, questionamento 
sobre a realidade vivenciada. Ainda durante a graduação, segundo 
Freitas (2003)  torna-se elemento indispensável que contribui para a 
formação do profissional e, posteriormente, quando esse profissional 
já se encontra no exercício de sua profissão, a pesquisa, em sua 
essência, ao buscar respostas, incentiva questionamento, desvela, 
transforma, resolve temporariamente uma “situação-problema” em sua 
abrangência. 

A pesquisa científica, necessariamente, inclui investigação, ousadia 
e desenvolvimento das próprias ideias. Segundo Freitas (2003), o 
pesquisador, ao se envolver com a investigação científica e ao buscar a 
exclusividade sobre os resultados, acaba por aprimorar sua tolerância, 
pois a essência do pensamento científico centra-se na habilidade de 
examinar os problemas enquanto se procura explicações sobre os 
fenômenos naturais e sociais, submetidos à análise.

1.3.1 A contribuição das ciências para com a educação

Enquanto teoria, a Pedagogia nasce tendo em suas bases uma 
fundamentação teórico-metodológica sustentada por uma concepção 
psicológica, filosófica e de direcionamento político. 

Enquanto pesquisa, a Pedagogia levanta questões fundamentais 
sobre as políticas educacionais, historicamente instituídas, sobre as 
características estruturais do capitalismo e sobre a maneira como tais 
questões envolvem as instituições escolares. 

A Pedagogia também se ampara em bases científicas e tecnológicas, 
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buscando contribuição em várias outras áreas do conhecimento, tais 
como: Filosofia, Sociologia, Psicologia, História, entre outras.

Filosofia:  a Filosofia dedica-se à busca do fundamento (princípios, 
causas e condições) e do sentido (significação e finalidade) da realidade 
em suas múltiplas formas (CHAUÍ, 2003). A Filosofia se ocupa de pensar 
como a educação deveria ser, além de propor o modelo de homem, 
sociedade e educação. 

A característica básica da Filosofia é o conhecimento valorativo, 
cultural e ideológico, que contribui com a pedagogia ao auxiliar 
na reflexão crítica sobre os problemas que a realidade educacional 
apresenta. 

História: na História, o conhecimento é construído por meio da 
narrativa que procura entender o que, como foi e como está sendo um 
dado fenômeno. Ao focalizar as práticas cotidianas no contexto das 
determinantes sociais, culturais, econômicas, políticas, entre outras, 
auxilia a Pedagogia na compreensão sobre o fenômeno educativo e 
sobre a evolução da realidade educacional.

Psicologia: a Psicologia contribui com a educação ao procurar 
entender o homem na totalidade das relações que compõem sua 
existência. A área colabora na orientação educacional, observando 
e analisando o desenvolvimento cognitivo, social e emocional 
demonstrados pelos alunos no contexto escolar. Procura compreensão 
sobre o desenvolvimento de pessoas com necessidades educativas 
especiais, deficiências, dificuldade de aprendizagem, entre outros 
temas que instigam a pesquisa. Além da Psicologia auxiliar a Pedagogia 
a solucionar problemas de aprendizagem, colabora na elaboração de 
programas educacionais em creches e escolas, também auxilia na 
elaboração de estratégias psicossociais para atendimento em ONGs, 
abrigos comunitários e centros socioeducativos.

Sociologia: a Sociologia se preocupa com a interpretação científica 
sobre a realidade social. Sugere reflexão sobre a maneira como a 
sociedade cria a religião, a moral e o direito que são homogeneizados 
e internalizados pelos processos de socialização. A Sociologia oferece 
aos professores instrumentos para analisar a formação da sociedade e 
seus reflexos no espaço educativo. Possibilita quebra de pré-conceitos 
e reestruturação de novos conceitos sobre escola, classes sociais, 
igreja, religiões, crenças, regionalidade, violência, política, movimentos 
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sociais, conflitos, desigualdades, entre outros. 

1.4 A organização do trabalho pedagógico 

Dentre as atividades do pedagogo no espaço educativo, a que 
merece maior destaque indica a contribuição desse profissional para 
organizar o trabalho pedagógico no espaço educativo. Para que 
os conteúdos escolares passem a fazer parte da vida dos alunos, 
é importante que não sejam transmitidos de maneira aleatória ou 
impositiva. No ambiente escolar, de acordo com Gomes (2005), os 
conceitos científicos devem incitar reflexão sobre o cotidiano do aluno, 
por meio da mediação do professor.

Quando o professor consegue tornar a aprendizagem significativa, 
enfim, quando o professor consegue sensibilizar diretamente a vida dos 
alunos, existe aí uma grande possibilidade de os conteúdos escolares 
se tornarem um instrumento de mudança social. Isso caracteriza a 
didática, o processo pedagógico que envolve intelectual e afetivamente 
professor e aluno na elaboração e na reelaboração do conhecimento, 
unindo o cotidiano e o científico em uma nova dimensão (LIBÂNEO, 
2002).

1.4.1 A prática pedagógica analisada em suas diferentes 
possibilidades

Conforme tratamos anteriormente, a Pedagogia, ao organizar suas 
bases, busca em outros campos do conhecimento, contribuição para 
sua fundamentação teórico-metodológica. Tanto o ensinar quanto o 
aprender  exigem da equipe pedagógica e do professor, uma “ação 
planejada”. Essa ação, segundo Libâneo (2002), sugere certa flexibilidade, 
justamente porque a prática educativa, ao respeitar determinada rotina, 
também sugere compreensão quanto aos seus intervenientes. Assim, 
a ação planejada também se encontra sujeita a modificações e/ou 
adaptações, seguindo as necessidades apresentadas pela rotina e 
contexto escolar. 

Nessa perspectiva, é importante lembrar que “ensinar” abrange tanto 
os conhecimentos que a humanidade acumulou durante sua história, 
quanto atitudes e comportamentos que podem ser modificados, 
seguindo indicações apresentadas por determinados grupos ou 
padrões sociais. A questão metodológica implícita no “como ensinar”, 
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permite reflexão sobre os procedimentos, os métodos e as técnicas a 
serem sugeridas pela equipe pedagógica e utilizadas pelo professor em 
sala de aula.

Questão para reflexão

Caro aluno, será que a equipe pedagógica pode interferir na prática 
planejada e realizada pelo professor em sala de aula? Caso você 
considere isso possível, em quais momentos você considera pertinente 
uma intervenção da equipe pedagógica na prática do professor em sala 
de aula?

Enquanto profissionais da área da educação, quando temos a 
possibilidade de refletir sobre o “como ensinar”, temos a possibilidade 
de analisarmos os procedimentos, as metodologias, as técnicas e os 
instrumentos de avaliação utilizados pelo professor. No afã de avaliar 
condições adequadas, para que a aprendizagem se efetive, alguns 
autores argumentam que tanto os procedimentos didáticos, quanto o 
clima afetivo favorecem a aprendizagem. 

Assim, cabe ao professor, definir seus objetivos, selecionar conteúdos 
significativos, utilizar boas técnicas de ensino e avaliar constantemente 
sua proposta de trabalho, ou seja, sua prática pedagógica.

Finalizando a seção, convidamos você a demonstrar seus 
conhecimentos sobre a temática tratada até aqui, participando das 
atividades de aprendizagem indicadas a seguir:

Atividades de aprendizagem

1. Notadamente, os estudos realizados até aqui, indicam que a Pedagogia, 
bem como várias outras ciências, contribuem para a efetivação da 
educação escolar. Nessa perspectiva, quanto mais conhecimento houver 
sobre as vivências, mais adequados serão os meios para que a educação 
consiga atingir sua função social. Assim, se a Pedagogia permite a reflexão 
crítica sobre os problemas que circundam a realidade, responda a seguinte 
questão: de que maneira você conceitua a Pedagogia e como as demais 
ciências auxiliam a Pedagogia na realização de sua tarefa no espaço escolar?
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2. Importante considerarmos a estrita relação entre pesquisa científica, e 
educação; parece até que ambas se alimentam por meio de uma simbiose,  
ajudam-se mutuamente enquanto buscam respostas aos questionamentos 
sobre a realidade. Ainda durante a graduação, a pesquisa científica torna-se 
para o acadêmico, elemento indispensável que contribui para sua formação 
pessoal e profissional. No que se refere à educação, qual a importância da 
pesquisa científica, e de quais elementos ela sobrevive?
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Seção 2

Identidade da profissão: contexto histórico e 
legislação
Introdução à seção

Na tentativa de facilitar a compreensão sobre como a prática 
do pedagogo vem se caracterizando, desde a criação do Curso 
de Pedagogia de maneira institucionalizada - 1939 - trataremos, 
nesta Seção 2, sobre a origem da profissão do pedagogo com suas 
nomenclaturas, indicadas em diferentes períodos históricos. 

Consideraremos nessa trajetória, legislação distinta, que ampara ou 
reformula o curso de Pedagogia, seguindo diferentes décadas. Assim, 
trataremos sobre a criação do curso de Pedagogia em 1939, em seguida, 
consideraremos a Lei nº 4024/61, que instituiu o curso de Pedagogia, 
a Lei nº 5540/68, que trata sobre a Reforma Universitária e denomina o 
licenciado em Pedagogia como “Especialista da Educação”.

Na sequência, de maneira sucinta, trataremos sobre a década 
de 1980, na qual amplos debates trazem à tona a preocupação dos 
pesquisadores na área da educação sobre os rumos do curso de 
Pedagogia. Na sequência, citamos a Lei nº 9394/96 que consolida 
a formação do pedagogo e consagra a expressão, “profissionais da 
educação”. 

Concluiremos nosso percurso histórico abordando o tempo 
seguinte ao da promulgação da LDB nº 9394/96, nas quais 
amplos debates envolvendo pesquisadores da área educacional se 
organizaram em comissões, na tentativa de reorganizar e propor novas 
Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em Pedagogia e, 
por conseguinte, a busca pela reconfiguração ligada à identidade do 
pedagogo. 

_________________

Caro aluno, no passado, as pessoas perceberam a importância da 
escola quando as forças de produção passaram a exigir do trabalhador 
novas relações sociais, nas quais a instrução se tornara mecanismo de 
acesso. A ação da escola, assim, caminha no sentido de introduzir uma 
nova interpretação da realidade à população das classes populares.



19U1 - A formação do pedagogo: contextualização histórica e política

2.1 Acompanhando a linha do tempo em busca da própria 
identidade 

Historicamente, no Brasil, segundo Costa (2006), a identidade do 
pedagogo foi se constituindo como profissão ao ser denominada 
de diferentes formas. Entendemos que essa trajetória foi construída, 
respaldada pelo âmbito legal e cultural, tendo sempre como objetivo, 
a formação de um profissional que conseguisse atender aos diferentes 
momentos econômicos e políticos integrados à sociedade. Assim, a 
profissão foi se configurando seguindo diferentes nomenclaturas: 
Inspeção, Orientação Vocacional, Supervisor Escolar e Orientador 
Educacional, Coordenador Pedagógico e Pedagogo.

Questão para reflexão

Se buscarmos historicamente as mudanças no que se refere à função 
da escola e o envolvimento de seus profissionais, encontraremos, 
muitas vezes, ao longo de diferentes décadas, o confronto entre o 
compromisso de muitos e o descaso do próprio governo para com a 
escola e a educação. Você consegue realizar essa análise e destacar 
pontos positivos e negativos ligados à maneira como governo e 
profissionais da escola atendem no espaço educativo os futuros 
cidadãos, que após período de formação, serão inseridos na prática 
social?

 2.1.1 O cenário da profissão do pedagogo 

Segundo Saviani (1999), no Ratio Studiorum, (documento que 
estabelecia as normas administrativas e pedagógicas da organização 
do ensino jesuítico), adotado no Brasil por volta de 1570, já se fazia 
presente a ideia de supervisão educacional, por meio da figura do 
prefeito geral de estudos, assistente do reitor a quem os professores e 
alunos deviam obediência.

2.1.2 A profissão em sua origem 

Acompanhando historicamente a trajetória do pedagogo no 
ambiente escolar, Saviani (1999) argumenta que a princípio o 
encontraremos sob a denominação de inspetor. O cargo de inspetor 
era ocupado por alguém externo à escola, sem qualificação profissional, 
porém, cidadão respeitável, merecedor de confiança. Destacavam-
se na época, párocos, juízes, além de outros cidadãos, sem preparo 
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algum para a função e sem remuneração por seus serviços. Em nome 
da “moralização”, recebiam a incumbência de fiscalizar e controlar, de 
maneira burocrática, segundo Saviani (1999), o trabalho desenvolvido 
nas escolas sob sua responsabilidade, registrando suas impressões em 
livro apropriado, encaminhado posteriormente à Província. 

2.1.3 O pedagogo entendido como inspetor 

Com a presença dos jesuítas no Brasil, a inspeção tradicional 
eclesiástica dá sentido ao trabalho do pedagogo por volta de 1579. 
Segundo Saviani (1999), a educação seguindo modelo europeu, ainda 
de forma rudimentar, estabelece-se nas escolas construídas ao lado 
dos conventos. 

Esse período, marcado pela ausência de legislação, era dominado pela 
Coroa Portuguesa, que também se preocupava com os mecanismos 
de funcionamento do sistema de exploração colonial. O direito à 
educação era restrito aos donos de terras, à realeza e à igreja. Segundo 
Costa (2006), de 1549 a 1758, a Companhia de Jesus administrou e 
financiou as escolas seguindo orientação da Coroa Portuguesa. A 
educação nos poucos colégios, bem como a evangelização indicada 
aos indígenas, pela Companhia de Jesus, tornara-se poderosa a ponto 
de incomodar o Estado, na pessoa do primeiro ministro de Dom José 
I - Sebastião José de Carvalho e Melo - o Marquês de Pombal. Este, em 
1759, expulsa os jesuítas do Brasil, afirmando que a congregação além 
de deter parte do poder econômico, ainda educava o cristão a serviço 
da ordem religiosa e não a serviço dos interesses da nação.

De acordo com Saviani (1999), Dom José I, descontente com 
a precária situação do ensino brasileiro, referendou as reformas 
pombalinas da instrução pública. Por meio de Alvará de 28 de junho de 
1759, instituiu as aulas régias, implantando nas escolas os estudos das 
letras humanas. Assim, durante o período Pombalino (1759 a 1808), a 
escola rudimentar, restrita ao ler e ao escrever, passa a ser vista como 
um dos meios de ascensão social. Financiada pela Câmara Municipal, 
autoridades locais passaram a nomear professores leigos para ministrar 
aulas régias e nomear o diretor de estudos. Conforme determinava o 
Alvará, era incumbência do diretor de estudos, averiguar a condução e 
apresentar relatório propondo melhorias no que se referia ao processo 
dos estudos na Colônia; como também cabia a ele, advertir e corrigir 
os professores que desrespeitassem as normas determinadas no Alvará.
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Saviani (1999) argumenta que a ideia de supervisão, nessa época, 
englobando aspectos políticos administrativos (inspeção e direção), 
em nível de sistema, concentrava-se na figura do diretor geral, e os 
aspectos de direção, fiscalização, coordenação e orientação do ensino, 
em nível local, ficava a cargo dos comissários ou diretores de estudos.

Hidalgo (1999), em seus estudos, descreve que em meados de 1786, 
ainda com falta de normas adequadas para escolha de professores 
e, controle da instrução realizada por autoridades da comunidade 
(párocos e juízes, além de cidadãos indicados), sem preparo para a 
função e sem remuneração pelos serviços, surgiram várias críticas 
em documento oficial, assinalando o lamentável estado em que se 
encontravam as escolas. A autora argumenta que a inspeção revestida 
de fortes influências de caráter ético e religioso, voltava-se mais para 
as questões de aspecto burocrático e disciplinar, do que preocupação 
envolvendo as questões pedagógicas. 

Com a independência do Brasil da Corte de Portugal (1822 a 1889), 
delineiam-se os primeiros traços de uma política educacional estatal, 
momento em que a Inspeção Escolar passa a ser firmada como parte 
desta política, atrelada ao caráter de controle e fiscalização.

A primeira tentativa de organização do sistema educacional brasileiro 
surge por volta de 1824, a partir de regulamento, seguindo dispositivos 
da Constituição do Império que tratavam sobre instrução pública. A lei 
específica sobre a instrução no Brasil, aprovada pelo Senado em 15 de 
outubro de 1827, determinava, entre outras medidas, a construção de 
escolas de primeiras letras, privilegiando ainda a instrução elementar: 
ler, escrever e contar  (SAVIANI, 1999, p. 22).

A necessidade de uma fiscalização mais enérgica sobre a instrução 
permitiu que, em 1836, fossem regulamentadas as escolas primárias. 
Decreto expedido pelo Regente Feijó, introduzia modificações na 
inspeção com vistas à organização da instrução, ainda voltadas para os 
aspectos burocráticos  do ensino, da moralidade dos professores e da 
submissão dos alunos.

Segundo Saviani (1999, p. 27), a inspeção permaneceu inalterada 
até por volta de 1920, quando surge, com o processo de urbanização 
e industrialização no Brasil, uma intensificação das pressões sociais em 
torno da questão educacional.

A escola firma-se como escola tradicional entre “a década” de 
1920 e 1930, centrada na transmissão do saber acumulado. Nessa 
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época, vários projetos foram apresentados à Câmara dos Deputados, 
propondo iniciativas de reformas com o propósito de melhorar o 
ensino. As reivindicações já expressavam a necessidade de formação 
pedagógica dos professores e de planejamento e organização do 
sistema nacional de instrução.

Por volta de 1930, apesar da vigência do critério de apadrinhamento 
na indicação dos antigos inspetores, normalmente escolhidos entre 
professores, passou-se a exigir concursos de provas e títulos para o 
exercício do cargo, primeiro em instância federal e, progressivamente, 
entre os estados. 

Datada de 11/04/1931, segundo Costa (2006), a Reforma aprovada 
por Francisco Campos permitiu um sistema de ensino controlado 
de maneira centralizadora com prescrição rígida de currículos e 
programas a serem cumpridos pelas escolas de ensino básico. Embora 
já se denotasse a necessidade de acompanhamento do processo 
pedagógico a ser realizada por um agente específico, na prática, a 
atividade continuava reduzida à inspeção, envolvendo os aspectos 
administrativos de mera fiscalização (SAVIANI, 1999, p. 31).

O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932, segundo 
Costa (2006), exigia a organização de um sistema educacional em 
nível nacional, além de reivindicar a escola gratuita e laica, permitiu a 
inclusão de sugestões dos educadores progressistas na Constituição da 
República de 1934, determinando a elaboração de um plano nacional 
de educação (HIDALGO, 1999, p. 63).

A ação dos inspetores do ensino primário e secundário, antes 
exercida em nome da moralização, em 1934, é exercida em nome 
do Estado. Ao inspetor cabia a função de conservar a escola, observar 
o conteúdo a ser ministrado pelo professor, bem como observar o 
comportamento dos alunos. Também era sua responsabilidade presidir 
exames, conferir diplomas, autorizar abertura de escolas particulares, 
tomar decisões que julgasse oportunas em nome da moralidade e do 
ensino, além de redigir relatório, para manter as autoridades centrais 
informadas sobre o cotidiano da escola (GOMES, 2005, p. 160). 

Com a regulamentação das escolas técnicas para as classes menos 
favorecidas e as escolas vocacionais elitistas voltadas para o preparo de 
lideranças políticas, o inspetor é chamado a desenvolver na escola a 
função de Orientador Vocacional por volta de 1937. Assim, em 1939, 
é extinto o cargo de Inspetor do Ensino Elementar e criado o quadro 
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de Orientadores de Educação Elementar, os quais passam a exercer 
as funções previstas no Decreto nº 7640/1938. 

De acordo com Costa (2006), a intenção de formar docentes para 
o magistério começa a se concretizar. Com a perspectiva de trabalho 
a ser executado pelo Orientador de Educação nas escolas técnicas, 
surge o curso preparatório para pessoas indicadas ou professores, com 
o objetivo de trocar experiência com profissionais de várias áreas, tais 
como: Psicologia, Biologia, Sociologia e demais ciências aplicadas à 
educação.

 A aproximação das áreas permitiu que os professores percebessem 
que as condições para atuação permaneciam desvinculadas dos 
métodos e das finalidades do ensino, ou seja, ainda estavam longe da 
realidade das escolas da época. 

Em 1939, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
por meio do Decreto 1.190/39, é instituído o curso de Pedagogia. 
Enquanto as demais licenciaturas se preocupavam com a formação 
de professores para atuarem nas escolas secundárias, de acordo 
com Costa (2006), ao curso de Pedagogia era Proposta a formação 
de professores para docência, nas escolas normais. Também lhes era 
sugerido preparar os técnicos orientadores da educação elementar. 
Esses recebiam como função a tentativa de inovar o funcionamento 
da escola, além de orientar, controlar e avaliar o processo pedagógico. 
Importante considerar que nessa fase surge o vínculo do técnico em 
educação com uma única escola. 

Saviani (1999) argumenta que a relevância ao surgimento do 
Pedagogo generalista - técnico em escolarização -, é datada de 1940.  
Reformas coordenadas por Gustavo Capanema em anos seguintes, 
enfatizavam a importância dos técnicos educacionais nas escolas 
primárias, secundárias e normais, como também escolas de ensino 
profissional. 

Por volta de 1956, ao assumir o poder, Juscelino Kubitschek 
inicia um programa de desenvolvimento econômico baseado na 
internacionalização de investimentos. Tempo em que o governo norte-
americano, sob alegação de que deveria oferecer aos países amigos, 
benefícios e conhecimentos técnicos, iniciou um extenso programa 
de assistência técnica aos países pouco desenvolvidos, principalmente 
à América Latina.

Em meio a esses acordos surge a Supervisão Escolar, como 
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resultado de uma política de alianças entre organizações internacionais 
e o Brasil, acordo (MEC/USAID). O Programa Americano-Brasileiro de 
Assistência à Educação Elementar (PABAEE), contribuiu para o início 
da Supervisão técnico-escolar no Brasil, com o intuito de garantir 
uma educação que conseguisse auxiliar na transformação do país.  
Assim, como parte do acordo em 1958, professores foram enviados 
à Indiana (EUA), para se especializarem e, posteriormente, fundar em 
Belo Horizonte os cursos de formação de Supervisores (COSTA, 2006).

Para saber mais

Os cursos de aperfeiçoamento pautados nos ideais tecnicistas, no 
período 1959-1964, interferiram consideravelmente nos rumos da 
organização do sistema educacional brasileiro, deixando claro o caráter 
controlador do Estado. Atribuiu à educação a formação do cidadão, 
com objetivo de atender às necessidades econômicas do país, impostas 
pela ordem industrial emergente.

2.1.4 Período de Regime Militar (1964-1985) 

Sob influência norte-americana, segundo Santos (2002), a 
denominação “especialista de educação”, é incorporada à Lei nº 
5.540/68, que trata da reforma do Ensino Superior e, indica em seu 
Artigo 30: 

[...] a formação de professores para o ensino de segundo 
grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem como o preparo 
de especialistas destinados ao trabalho de planejamento, 
supervisão, administração, inspeção e orientação, no 
âmbito de escolas e sistemas escolares, far-se-á em nível 
superior.

Assim, fica claro na Lei nº 5.540/68, que além de contribuir para 
fixação de normas de organização e funcionamento do Ensino 
Superior, nela também se encontra definido que os especialistas da 
educação atuariam nos sistemas de ensino, desenvolvendo funções 
de Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação. 

 Santos (2002, p. 8) ainda afirma que os mesmos dispositivos 
contemplados na lei indicada anteriormente, também constam 



25U1 - A formação do pedagogo: contextualização histórica e política

posteriormente na Lei de nº 5.692, de 11/8/1971 que trata da reforma 
do ensino de 1º e 2º graus. Em seus Artigos 29 e 33, regulamentando 
o assunto, o CFE baixou a Resolução nº 02/69, anexa ao Parecer nº 
252/69, que determinava: 

A formação de professores para o ensino normal e 
de especialistas para as atividades de orientação, 
administração, supervisão e inspeção, no âmbito das 
escolas e sistemas escolares, será feita no curso de 
graduação em Pedagogia, de que resultará o grau de 
licenciado com modalidades diversas de habilitação. [...] 
(BRASIL, 1996)

Na sequência, a Resolução nº 02/69 e o Parecer nº 252/69, passaram 
a determinar que a formação de professores para o ensino normal e de 
especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão 
e inspeção, no âmbito das escolas, deveria ser de responsabilidade dos 
cursos de graduação em Pedagogia (HIDALGO, 1999).

Dentre os objetivos traçados para o curso de Pedagogia nesse 
período, destacava-se a preocupação em possibilitar aos seus alunos 
uma formação que os habilitasse para a Supervisão Escolar e Orientação 
Vocacional. Enquanto o Supervisor Escolar tinha como tarefa auxiliar 
na reforma educacional planejada nos escalões superiores, pautada 
na renovação dos currículos, dos processos e métodos, o Orientador 
Vocacional se firmava tratando das aptidões dos alunos diante de um 
futuro contexto profissional (HIDALGO, 1999). 

De maneira mais abrangente, ao Supervisor Escolar e ao Orientador 
Vocacional, entre outros encargos, cabia a dura tarefa de interpretar 
normas e regras, organizar os programas de ensino, o currículo 
escolar, os objetivos, as metodologias e os critérios de avaliação 
ligados ao ensino e à aprendizagem; além das aptidões dos alunos 
e o controle sobre as ações dos professores regentes de classe, por 
meio da avaliação contínua e fiscalização dos aspectos burocráticos e 
administrativos. 

Durante a Ditadura Militar, pelo viés do autoritarismo, a habilitação 
“Supervisão Escolar” vai sendo constituída como uma habilitação 
profissional ao ganhar o status de profissão. Cabe destacar, porém, que 
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somente a Orientação Educacional teve sua profi ssão regulamentada 
por meio da Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que se antecipou 
ao próprio Parecer nº 252/69 (SAVIANI, 1999, p. 31). Ainda com agravante 
de que por força legal, os antigos inspetores, posteriormente, foram 
enquadrados como Supervisores pela Lei Complementar Estadual nº 
114/74, como se a simples troca de nome fosse sufi ciente para prover 
à qualifi cação desses profi ssionais.

A partir da reestruturação do curso de Pedagogia assegurada 
pelo Parecer nº 252/69, abria-se caminho para o reconhecimento 
profi ssional da atividade do Pedagogo/Supervisor Escolar no sistema 
de ensino (SAVIANI, 1999, p. 30).

Diante da regulamentação do exercício de outras profi ssões afi ns, 
a partir de 1980, o Supervisor Escolar, com o intuito de reivindicar a 
regulamentação do exercício de sua profi ssão, procura chamar a 
atenção dos demais profi ssionais da escola sobre a diferença que 
existe entre o termo: “função” e “profi ssão”. Isso se deveu à necessidade 
de defi nição ou designação uniforme para sua função, visto que, ao 
se reportar a essa categoria, são utilizados vários nomes, tais como: 
Supervisão Escolar, Supervisão Pedagógica, Supervisão de Ensino, 
Supervisão de Educação ou Supervisão Educacional (NOGUEIRA, 
1989).

A categoria entendia que a denominação Supervisão Escolar 
constante nos documentos ofi ciais (Lei 5540/68, Parecer 252/69, Lei 
5.692/71 e Projeto de Lei 1.761-D/79, entre outros de nível estadual e 
municipal), representava o raio de ação dos supervisores no interior dos 
estabelecimentos de ensino. 

Por ser mais abrangente, considerando-se que os serviços da 
Supervisão já não se restringiam apenas ao âmbito escolar, a categoria, 
após discussões, adota a designação de Supervisor Educacional 
quando é contratado para atuar no contexto geral da profi ssão e 
Supervisor Escolar quando do desempenho de sua função no âmbito 
escolar (NOGUEIRA, 1989).

Para saber mais

Você sabe como as leis contribuem para a organização da educação 
no nosso país? Importante considerar que as leis indicam os alicerces, 
ou seja, a estrutura de sustentação para a organização dos sistemas 
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de ensino e o funcionamento da educação escolar no Brasil. De 
acordo com Santos (2002), as leis apresentam, dentre seus objetivos, 
a necessidade de organizar e orientar os fundamentos, os princípios, as 
finalidades e os objetivos para a educação. Assista ao vídeo indicado e 
reflita sobre as possibilidades de uma política e prática pedagógica que 
consigam auxiliar nos rumos da escola de maneira favorável. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=pL6K_jHe6tc>. Acesso em: 
2 out. 2017.

2.1.5 Pedagogo: de especialista à profi ssional da educação

A partir de 1980, amplos debates envolvendo o contexto político, 
social, econômico, entre outros, passam a tratar sobre os rumos da 
história. O processo de inovações pautado em bases científi ca e 
tecnológica, incentiva à inserção dos países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento a se inserirem no mercado cada vez mais globalizado. 

No Brasil, esse procedimento favoreceu o aumento da produtividade, 
o crescimento do capital de empresas e da economia, provocando 
mudanças signifi cativas no rumo das políticas sociais, econômicas e 
culturais. Por outro lado, também apresentou como consequência 
a uma parte signifi cativa da população, o desemprego e a perda de 
direitos sociais historicamente conquistados.  

No que se refere à educação, o contexto foi marcado pela 
infl uência de organismos internacionais fi nanciadores, tais como FMI - 
Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Além de interferir nas 
políticas econômicas e sociais do país, passa a infl uenciar a organização 
do sistema de ensino, pautado na temática da descentralização e 
democratização na educação. 

Na sequência, documentos do Banco Mundial passaram a indicar 
constantemente as defasagens educacionais como causa da miséria, 
atribuindo à educação o compromisso de auxiliar na formação de 
pessoas, com vistas a ampliar o mercado consumidor, padronizar o 
comportamento social e a estabilidade política (SAPELLI, 2003).

Paralelo ao anteriormente destacado, o Brasil participa em Jomtien, 
na Tailândia, em março de 1990, e em Nova Delhi, em dezembro de 
1993, da Conferência Mundial de Educação para Todos, convocada 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura - UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância 
- UNICEF, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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- PNUD e Banco Mundial. Na conferência, declara-se a necessidade 
de construção das bases de um Plano Decenal de Educação para os 
países subdesenvolvidos. 

As reformas e a redefinição do Estado brasileiro materializadas 
em leis, decretos, entre outros, transformaram-se em um conjunto 
de medidas sistematizadas pelo governo, que vieram a alterar a 
configuração da economia, da cultura, da educação, entre outros.

O questionamento sobre como a escola e seus profissionais 
concebem a educação, nesse período, propicia reflexão. Segundo 
Crestani (1993), acompanhando o processo, surge o termo 
Coordenação Pedagógica, que procura envolver o trabalho do 
supervisor escolar e do orientador educacional. A proposta é que, 
de maneira integrada, esses profissionais desenvolvam seu trabalho 
buscando a compreensão no que se refere à unidade do processo 
educativo.

2.1.6 O Pedagogo diante do processo educativo da gestão 
democrática na escola

Posterior ao período de ditadura, sob efeito da globalização a 
partir de 1985, todos experimentam a aceleração das mudanças 
tecnológicas, enquanto a civilização ingressava em uma nova era 
cultural. No que se refere à educação, é importante considerar que 
até então, as atividades administrativas, financeiras e pedagógicas no 
ambiente escolar, permaneciam centralizadas na figura do diretor de 
maneira autoritária, com participação quase adormecida do corpo 
docente. Com a promulgação da LDB nº 9.394/96, várias ações são 
implementadas pelo Estado, incorrendo em modificações na área 
educacional. 

Como tentativa de superar as estruturas do poder autoritário, surge 
a proposta de uma gestão a ser efetivada de maneira democrática 
na escola pública. Seguindo esse paradigma, surge a possibilidade 
do fortalecimento de mecanismos de participação da sociedade no 
interior da escola. 

Baseado no pressuposto de que as escolas devessem buscar 
maneiras de superar seus problemas educacionais e administrativos, 
é proposta a eleição para diretores de escolas e maior participação da 
comunidade, por meio de representatividade em instâncias colegiadas, 
merecendo destaque: Conselho Escolar, Associação de Pais, Mestres e 
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Funcionários e Grêmio Estudantil. 

No sentido de fortalecer as especificidades ligadas ao processo 
educativo, coube a partir de então, ao pedagogo, assumir posição de 
mediador responsável pela organização do trabalho pedagógico, além 
de buscar formas de estabelecer novas relações entre professores, 
alunos, conteúdos e métodos.

A partir de então, observa-se na escola a necessidade de um 
profissional (pedagogo), com formação que propicie condições de 
uma prática mais abrangente. Um profissional que consiga estimular 
a ação educativa, a partir de uma sólida fundamentação teórica. 
Profissional que compreenda o processo educativo de maneira ampla, 
bem como a função social da escola de maneira mais específica, para 
que possa atuar como elemento integrador e facilitador do processo 
de ensino e aprendizagem. 

Para saber mais

Realize a leitura do artigo intitulado: 70 anos do Curso de Pedagogia 
no Brasil: uma análise a partir da visão de dezessete pedagogos 
primordiais, produzido por Giseli Barreto da Cruz. A autora entrevistou 
várias pedagogas, ao procurar entender como a Pedagogia foi se 
construindo historicamente. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
es/v30n109/v30n109a13.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2017.

2.1.7 Pedagogo - profissional da educação

A identidade do Supervisor Escolar e do Orientador Educacional 
encontra apoio na LDB nº 9.394/96, ao ser denominado Pedagogo - 
profissional da educação. A indicação sugere reflexão sobre a diferença 
entre “estar na função” e ser considerado “profissional com habilitação 
na área”. 

Em tempo, os debates no campo educacional, ao tratarem sobre 
a  necessidade de aprimoramento no que se refere à formação do 
professor e demais profissionais da escola, encontraram eco nas 
universidades, nos cursos de formação pedagógica de docentes para a 
educação básica, bem como para as licenciaturas. 

Nesse período, segundo Vieira (2007), criou-se uma grande 
expectativa no que se refere aos novos rumos do Curso de Pedagogia, 
até que em 1998, por meio da Portaria SESU/MEC nº 146, foi designada 
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a Comissão de especialistas do ensino de Pedagogia - CEEP, para 
elaboração de Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
graduação. 

De 1998 até o ano 2000, a Comissão, recebeu várias sugestões 
das IES de todo o país, bem como de entidades nacionais do campo 
educacional. Sugestões essas, incorporadas no projeto encaminhado 
ao Conselho Nacional de Educação. Outros projetos, de acordo com 
Vieira (2007), também foram encaminhados, o que provocou amplos 
debates, até que no início do ano de 2005, o Conselho Nacional de 
Educação tornou pública a minuta do projeto de Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

Em continuidade aos debates, o projeto inicial do CNE passou ainda 
por inúmeras reformulações, até que em abril do ano de 2006, foram 
homologadas as DCN pelo Ministro da Educação Fernando Haddad, e 
publicadas em Diário Ofi cial em 15 de maio, fi cando conhecida como 
Resolução CNE/CP nº 1/06 (BRASIL, 2006).

A Resolução indica a necessidade de uma formação que privilegie 
ao Pedagogo, a articulação teórico-prática, ao atuar na Docência, 
como também na organização e Gestão de sistemas e instituições 
de ensino, englobando planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da educação, 
de projetos e experiências educativas escolares e não escolares, 
ainda, a produção e a difusão do conhecimento científi co do campo 
educacional por meio da Pesquisa.

 2.1.8 A formação do pedagogo seguindo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de Pedagogia, pautada na Resolução CNE/ 
CP 01/2006

De acordo com Vieira (2007), o documento expressa, em seu 
artigo 4º, a tendência de que o futuro docente, ao concluir o curso 
de Pedagogia, deverá estar apto a desenvolver trabalhos de natureza 
educativa, conforme segue:

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 
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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:
I - planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor 
da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 
educativas não escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-
tecnológico do campo educacional, em contextos 
escolares e não escolares. (BRASIL, 2006)

Para saber mais

Caro aluno, acesse o link indicado a seguir e realize a leitura da Resolução 
que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
Graduação em Pedagogia/licenciatura. Nela, se encontram definidos, 
princípios, condições de ensino e de aprendizagem e procedimentos a 
serem observados pelo pedagogo. Diretrizes Nacionais para o Curso de 
Pedagogia. CNE/CP nº 1. Diário Oficial da União, Brasília, maio, 2006. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.
pdf>.

Acesso em: 28 ago. 2017.

Agora que estamos concluindo esta seção, convidamos você a 
realizar as Atividades de Aprendizagem indicadas a seguir. Elas auxiliam 
na compreensão das temáticas abordadas até aqui. Bom trabalho!
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Atividades de aprendizagem 

1. Existe uma legislação que trata sobre a educação e a formação daqueles 
que desenvolvem atividades ligadas à educação. No que se refere à 
profissionalização do pedagogo, acompanhando a historicidade, as leis são 
descritas na seguinte sequência:
1) Decreto nº 1.190 de 1939, que auxilia na implantação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. 
2) Lei nº 4.024/61, que institui o Curso de Pedagogia.  
3) Lei nº 5.540/68, que denomina o Licenciado com preparo técnico em 
Especialista da Educação. 
4) Parecer nº 252/69, que consolida a formação de professores para o ensino 
Normal e de Especialistas para as atividades de Orientação Educacional e 
Supervisão Escolar em Curso de Graduação em Pedagogia.
5) Lei nº 5.692/71, que reformula o Curso de Pedagogia. 
6) Lei nº 9394/96, que trata o Pedagogo como profissional da educação. 
Diante do exposto, é correto afirmar que cabe ao Pedagogo entender sobre 
leis, haja vista que:
I) Por meio delas se efetiva uma relação permanente entre Estado e 
Sociedade.
II) O conjunto de leis e regras, tornadas públicas ajudam a reger a convivência 
social.
III) Conhecer as leis é um ato de cidadania, pois possibilita conscientização 
e reivindicação de direitos como cidadão.
IV) O estudo e a interpretação das Leis e das Políticas Educacionais favorecem 
o entendimento dos avanços e retrocessos ligados à Educação.

Assinale a alternativa Correta:

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente a afirmativa IV está correta.
E) Todas as afirmativas I, II, III e IV, estão corretas.

2. Realizar o estudo sobre a historicidade que envolve o trabalho do 
pedagogo, contribuiu com maior veemência para que o acadêmico do 
curso de Pedagogia consiga conceituá-la como:
A) A junção do campo teórico e a investigativo da educação, do ensino, da 
aprendizagem e do trabalho pedagógico.
B) O estudo das práticas referentes à realidade histórica da educação com 
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predominância para os segmentos familiares.
C) A análise dos eixos temáticos que compõem apenas atividade ligada à 
avaliação no contexto escolar.
D) A reflexão em que se prevalece discussões acerca das dificuldades de 
aprendizagem.
E) Mesmo com aprovação e implementação das leis, em nenhum momento 
ficou definido o conceito de Pedagogia.

Fique ligado

As considerações tratadas nesta unidade permitiram uma reflexão 
mais aprofundada sobre a maneira como o pedagogo contribuiu 
efetivamente para que a educação escolar perseverasse, enquanto 
buscava sua própria identidade como profissional. Vimos que 
historicamente, diferentes nomenclaturas indicaram o trabalho do 
pedagogo. Da reflexão sobre a própria prática, agora pautada nas 
DCN que tratam sobre o curso de Pedagogia, o pedagogo tem a 
oportunidade de redefinir suas atribuições e suas relações com os 
demais profissionais e com a sociedade, da qual também faz parte.

Para concluir o estudo da unidade

O estudo provocado nesta unidade possibilitou um aprofundamento 
sobre o trabalho do pedagogo nos espaços educativos escolares e não 
escolares. Iniciamos conceituando Pedagogia, em seguida, buscamos 
a compreensão sobre como a Pedagogia se relaciona com as demais 
ciências da educação. 

Dando continuidade, utilizamos a investigação científica para 
contextualizar de maneira histórica e política os intervenientes que 
contribuíram para a formação do pedagogo no contexto da educação 
brasileira. Procuramos compreender as distintas nomenclaturas pela 
qual a identidade do pedagogo foi constituindo com o estabelecimento 
da profissão.

Tendo como parâmetro a LDB 9394/96 e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de Pedagogia, Resolução CNE/CP 01/2006, 
tentamos compreender como a legislação indica atualmente às 
universidades, a proposta de formação do pedagogo, profissional que 
em sua prática, deve procurar articular o trabalho na gestão, docência 
e pesquisa.
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Finalizando essas primeiras análises, a que se propunha essa unidade, 
discorremos sobre a importância do pedagogo frente à organização 
do trabalho pedagógico em espaços educativos, articulando sua 
participação na gestão, docência e pesquisa, tendo como parâmetro 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia por 
meio da Resolução CNE/CP 01/2006.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. De acordo com Saviani (1999), é possível identificar a profissão e a 
identidade do Pedagogo em sua trajetória histórica, seguindo a linha do 
tempo que foi se constituindo desde a colonização do Brasil. Assim, 
podemos considerar como correta a alternativa que estabelece a seguinte 
lógica em sua sequência:

A) Orientador Vocacional, Inspetor, Supervisor Escolar e Orientador 
Educacional, Coordenador Pedagógico, Pedagogo.
B) Supervisor Escolar e Orientador Educacional, Orientador Vocacional, 
Coordenador Pedagógico, Pedagogo.
C) Inspetor, Orientador Vocacional, Supervisor Escolar e Orientador 
Educacional, Coordenador Pedagógico, Pedagogo.
D) Coordenador Pedagógico, Pedagogo, Supervisor Escolar e Orientador 
Educacional, Orientador Vocacional.
E) Nenhuma das alternativas apresenta-se correta, de acordo com o tema 
estudado.

2. Seguindo os estudos provocados pela unidade, pudemos analisar que 
a LDB nº 9394/96 organiza o sistema educacional brasileiro, regulamenta 
a gestão educacional e orienta quanto à responsabilidade dos municípios, 
Estados e União para com a educação. Na LDB nº 9394/96, encontra-
se determinado que cabe à escola elaborar e executar sua proposta 
pedagógica seguindo a realidade atendida. Ainda no sentido de demonstrar 
seus conhecimentos sobre o enunciado, realize a leitura das afirmativas 
apresentadas a seguir, indicando (V) para Verdadeiro e (F) para Falso:

(    ) No espaço escolar, a proposta pedagógica se torna documento norteador 
da gestão, com vistas a favorecer o processo de ensino e aprendizagem.
(  ) O processo de ensino e aprendizagem, segundo a LDB nº 9394/96, 
indica que a educação deve estar vinculada ao mundo do trabalho e à 
prática social.
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3. Diante da afirmativa de que a gestão escolar, prescrita pela Constituição 
Federal de 1988 e regulamentada pela LDB nº 9394/96, passou a ser 
indicada como um dos princípios fundamentais da educação nacional, 
considere as sentenças indicadas a seguir:
I) As políticas educacionais podem ser compreendidas de forma abrangente 
como “conjunto de medidas que auxiliam na formulação de diretrizes 
educacionais” e, de maneira mais específica, como “organizadora do 
trabalho em sala de aula”. 
II) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/96, 
sugere a organização dos sistemas de ensino e o funcionamento da 
educação escolar no Brasil.
III) A educação que acontece na escola, unindo o processo de ensino e de 
aprendizagem deve partir apenas da reprodução, instrução e imitação.
IV) A atribuição do professor, bem como sua atitude com relação à 
construção do conhecimento, dispensa avaliação por parte da instituição.
V) Um dos objetivos essenciais da educação está em proporcionar aos 
alunos, a possibilidade do desenvolvimento humano de maneira plena.

No que se refere às sentenças e às suas indicações sobre a temática ligada 
à gestão, é coerente considerar que:

A) As afirmativas I e II estão corretas.
B) As afirmativas II e III estão corretas.
C) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
D) As afirmativas I, II e V estão corretas.
E) As afirmativas I e IV estão corretas.

( ) É responsabilidade da família dos alunos da escola pública e da 
comunidade escolar,  administrar a gestão de pessoas, de materiais e a 
gestão financeira.
(   ) As regras e as normas da escola são inquestionáveis, por serem prescritas 
pelas leis que regem a educação e, sem elas, a educação não funciona.
(  ) A administração sobre os recursos humanos e materiais é indicado 
como atividade/função típica do gestor da escola.

Após a leitura das afirmativas, é importante considerar que a alternativa 
correta é:

A) F – V – F – V – V.  
B) V – F – F – V – V.  
C) V – V – V – V – F. 
D) V – F – F – F – V.  
E) V – V – F – F – V. 
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4. Sobre o espaço educativo, realize a leitura das afirmativas indicadas a 
seguir, considerando (V) para Verdadeiro e (F) para Falso:

I - (  ) O espaço educativo recebe influência da sociedade, porém, a 
sociedade em nenhum momento é influenciada pelo espaço educativo.
II - (  ) A LDB nº 9394/96, indica os alicerces, ou seja, a estrutura de 
sustentação para a organização dos sistemas de ensino e o funcionamento 
da educação escolar no Brasil.
III - (  ) O ambiente escolar é considerado imprescindível para o 
desenvolvimento da cultura excludente e da aprendizagem metódica.
IV - ( ) A educação que acontece na escola, unindo o processo de ensino 
e de aprendizagem, deve partir da atitude investigativa do professor.
V - (  ) Compete ao diretor zelar pelo cumprimento dos objetivos 
educacionais de maneira compromissada e responsável.

Após leitura das afirmativas é importante considerar que a alternativa correta 
é:

A) F – V – F – V – V.  
B) V – F – F – V – V.  
C) V – V – V – V – F. 
D) V – F – F – F – V.  
E) F – F – F – V – V.  

5. É importante compreender como a LDB nº 9394/96 trata a Educação 
Superior ao estabelecer as bases para a educação nacional. Ao mesmo 
tempo é compromisso “ético”, do futuro pedagogo compreender como 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia, pautada na 
Resolução CNE/CP 01/2006,  acolhem o indicado pela lei. Consta na LDB 
nº 9394/96, que o curso de educação superior deve procurar maneiras de 
estimular seus alunos a desenvolverem a criação cultural, o desenvolvimento 
do espírito científico, o pensamento reflexivo, além da competência para 
inserção no campo profissional. No que se refere ao curso de Pedagogia, 
consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, que o 
futuro pedagogo ao concluir seu curso, deve estar apto a atuar na gestão, 
docência e pesquisa. Dando sequência, caracterize o trabalho do pedagogo 
em cada dimensão apresentada acima:
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Unidade 2

A formação do professor 
pedagogo para todas as 
etapas e modalidades da 
educação básica construída 
em consonância com as 
diretrizes curriculares 
nacionais para a educação 
básica

Estimado graduando, considerando a amplitude do campo 
de atuação do professor pedagogo, é importante que em nossos 
estudos tenhamos o acesso às discussões dos diversos campos 
de atuação deste profissional. Assim, temos como objetivos desta 
unidade conhecer as especificidades da formação e atuação 
do Professor Pedagogo nas diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, a partir das determinações indicadas pela Resolução 
do CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, 
(licenciatura), bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
educação básica - DCN (2013). Também pretendemos refletir sobre 
os desafios da atuação deste profissional frente às novas demandas 
educacionais. 

Objetivos de aprendizagem

Camila Aparecida Pio

O professor pedagogo pode atuar em diferentes níveis do ensino, ou seja, 

Seção 1 |  A formação e a atuação do professor pedagogo nos diferentes 
níveis de ensino ligados à educação básica
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o pedagogo é quem recebe a criança em seus primeiros passos na escola e a 

acompanha por toda a educação básica. 

Nesta primeira seção, trataremos sobre a formação do pedagogo para 

atuar em diferentes níveis de ensino ligados à educação básica. Seguindo 

essa perspectiva, utilizamos como documento norteador, as DCN (2006) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para educação básica (2013). As DCN (2006), 

inicialmente, tratam de maneira ampla e, posteriormente, de maneira mais 

específica o perfil profissional do pedagogo para atuar na educação básica. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para educação básica (2013) tratam as 

especificidades ligadas aos diferentes níveis de ensino. 

O pedagogo atua em diferentes modalidades de ensino, por isso, é 

fundamental que tenha formação para sustentar o seu atuar nestes diversos 

contextos.

Assim, esta seção indica a possibilidade de aprofundamento de estudos 

sobre o papel do pedagogo nas diferentes modalidades de ensino. Destacadas, 

nesta seção, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial e a 

Educação Profissional. 

É inegável que, em todos os contextos, o professor pedagogo passa por 

inúmeros desafios. Além disso, é importante destacar que o pedagogo tem um 

amplo campo de atuação. 

Seguindo a amplitude do campo de atuação do pedagogo, nesta última seção, 

destacaremos os limites e as possibilidades desse profissional frente à efetivação de 

sua prática no espaço educativo.

Seção 2 |  A formação e a atuação do pedagogo em diferentes modalidades 
de ensino

Seção 3 |  Os desafios da atuação do professor pedagogo frente ao espaço 
educativo formal
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Introdução à unidade
Dando continuidade aos estudos, essa unidade visa a uma maior 

compreensão sobre a atuação do pedagogo nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino ligados à educação básica. Respaldada na lei, 
consideraremos para essa reflexão a Resolução do CNE/CP nº 1, de 
15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de graduação em licenciatura em Pedagogia, bem como 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica, cujo 
documento integrador está datado do ano de 2013. Vale ressaltar que o 
eixo de discussão desta unidade é a atuação do pedagogo na educação 
formal, cuja especificidade é a práxis educativa que se faz na reflexão 
teórica e prática dos conhecimentos construídos e acumulados pela 
humanidade ao longo de diferentes períodos históricos.

De acordo com a Resolução do CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 
2006, que instituiu as DCN para o curso de Pedagogia, o pedagogo é o 
profissional habilitado para atuar na docência na Educação Infantil, nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, na modalidade 
normal, nas diferentes instâncias formais ou informais, na gestão escolar 
e nas diferentes áreas que requerem conhecimentos pedagógicos. 

Para tanto, na Seção 1, trataremos sobre a formação e a possível 
atuação do pedagogo nos diferentes níveis de ensino ligados à educação 
básica. Seguiremos, tendo como referência que a composição da 
educação básica se complementa com a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio.

Em seguida, na Seção 2, procuraremos contextualizar a formação 
do pedagogo para possível atuação em diferentes modalidades 
de ensino. Consolidaremos a reflexão destacando o trabalho do 
pedagogo na Educação de Jovens e Adultos, na Educação Especial e 
na Educação Profissional.

Na Seção 3, trataremos sobre os desafios de atuação do professor 
pedagogo no ambiente escolar. Também proporemos uma reflexão 
sobre as possibilidades de atuação deste profissional frente às novas 
demandas indicadas à educação na atualidade.
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Seção 1

A formação e a atuação do professor pedagogo 
nos diferentes níveis de ensino ligados à educação 
básica
Introdução à seção

Iniciando a Seção 1, convidamos você a refletir sobre a formação 
do professor pedagogo, bem como a possibilidade de atuação desse 
profissional em diferentes níveis de ensino ligados à educação básica. 

De acordo com as DCN (2006), a formação em Pedagogia 
possibilita a atuação em espaços educativos escolares e não escolares, 
que demande conhecimentos pedagógicos. Por meio do curso de 
Pedagogia, o pedagogo se torna habilitado para atuar, exercendo 
a docência em Centros de Educação Infantil, nas escolas de ensino 
regular, em turmas de anos iniciais do Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio - modalidade normal, como também pode desenvolver 
atividades junto à equipe pedagógica, contribuindo para a organização 
do trabalho escolar.

Orientados pela Resolução CNE/CP nº 01, publicada no Diário 
Oficial da União, Brasília, no dia 16 de maio do ano de 2006, a identidade 
contemporânea do pedagogo se expressa na articulação: Docência, 
Gestão e Pesquisa. Tal articulação é fruto de luta deflagrada desde 
1980, pelos movimentos sociais de educadores. Importante considerar 
que, nesta seção, trataremos mais especificamente sobre a atuação e 
a formação do pedagogo como docente, considerando que a gestão 
será abordada na próxima unidade. 

Ainda com o objetivo de aprofundar aspectos ligados às 
especificidades do ensino na educação básica, utilizamos como 
documento norteador as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
educação básica.

Para saber mais

Prezado aluno, as Diretrizes Curriculares para a educação básica, 
lançada em 2013, é um importante documento que norteia este nível 
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da educação e serve como ponto de reflexão para pedagogos e futuros 
pedagogos. Para aprofundar os estudos das temáticas aqui tratadas, é 
possível conhecer o documento na íntegra. 

Acesse o documento a seguir: disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-
pdf/file>. Acesso em: 4 ago. 2017. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para educação básica

De acordo com Soares (2002), as DCN - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para educação básica podem ser entendidas como um 
conjunto de defi nições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e 
procedimentos no que se refere à educação básica. 

Além de tratar sobre as especifi cidades da educação básica, as DCN 
orientam a organização dos conteúdos de cada disciplina que compõe 
a base comum nacional e a parte diversifi cada. Trata historicamente a 
dimensão de cada disciplina, dando ênfase aos conteúdos estruturantes, 
fundamentais para a compreensão do objeto de estudo das diferentes 
áreas do conhecimento.

As diretrizes constituem-se como operação concreta das práticas 
pedagógicas. Orientam a organização curricular, apresentam 
os fundamentos teórico-metodológicos das diferentes áreas do 
conhecimento. Indicam o tratamento a ser dado aos conteúdos, bem 
como os procedimentos metodológicos e avaliativos.

1.1 O professor pedagogo na Educação Infantil

A Educação Infantil, um dos campos de atuação do pedagogo, é a 
primeira etapa da educação básica, composta por creche (0 a 3 anos) 
e pré-escola (4 e 5 anos). De acordo com a LDB, Lei nº 9.394/1996, a 
Educação Infantil, atualmente, deve contribuir para o desenvolvimento 
integral da criança de até cinco anos de idade em seus aspectos físico, 
afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 

Historicamente, até a década de 1990, esta etapa da educação 
básica foi marcada pelo caráter assistencialista. O trabalho desenvolvido 
nessas instituições não apresentava atividades educacionais, seguindo 
um planejamento e uma organização sistematizada. Importante 



U2 - A formação do professor pedagogo para todas as etapas e modalidades da educação básica construída em consonância com as 
diretrizes curriculares nacionais para a educação básica44

lembrar que a maioria dos profissionais que atuavam nesses espaços 
era vista como um “cuidador de crianças”, pois não existia a exigência 
de formação específica e adequada para o desenvolvimento das 
atividades, como também para atender outras necessidades indicadas 
pela criança. Assim, tais espaços eram classificados como “espaço 
responsável pelo cuidado à criança”, durante o período em que seus 
familiares se encontravam envolvidos pelo mundo do trabalho. 

A LDB, Lei nº 9394/1996, define a Educação Infantil como “etapa 
da educação básica”. Ainda seguindo orientação prescrita na LDB, nos 
deparamos com a mudança de paradigma no que se refere à formação 
do profissional para atender a criança nessa faixa etária. Dessa forma, 
não se evidencia mais o “cuidador de crianças”, mas o profissional 
graduado, que possa atender com qualidade as especificidades do 
processo de ensino e aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos. 

É neste contexto que se destaca a importância da atuação do 
professor pedagogo na Educação Infantil como profissional capacitado 
teórica e metodologicamente para proporcionar às crianças de 0 a 5 
anos o desenvolvimento de suas múltiplas potencialidades. Sugere-
se que sua formação favoreça a criticidade, que exerça seu trabalho 
partindo da premissa de que o espaço que acolhe a Educação Infantil 
deve ser considerado um espaço de pesquisa no sentido de poder 
investigar pontos favoráveis, desfavoráveis e fragilidades fragilidades 
que possam limitar as práticas repetitivas, como algo inapropriado 
às inúmeras possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento da 
criança no espaço educativo. 

Para saber mais

A Educação Infantil tornou-se obrigatória no Brasil a partir dos quatro 
anos de idade desde a Emenda Constitucional nº 059/2009. 

Para aprofundar a leitura, leia o documento a seguir. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/
emc59.htm>. Acesso em: 8 ago. 2017. 

1.2  O professor pedagogo no Ensino Fundamental
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Questão para reflexão

Caro educando, o curso de Pedagogia forma o educando tanto para 
atuação na docência quanto para a gestão escolar. Para você, quais as 
especificidades na atuação docente? E na gestão escolar? As práticas 
são convergentes ou divergentes?

Levando em consideração que a docência nas DCN (2006) é 
apresentada como base para a formação do Pedagogo, o domínio do 
conhecimento pedagógico, nesse contexto, pode ser entendido como 
uma das dimensões primordiais para o exercício da docência. Essas 
dimensões servem para indicar a importância da formação entendida 
como ação educativa, a qual valoriza o desenvolvimento pessoal e 
social, o domínio didático-pedagógico, a dimensão histórico-cultural, 
institucional e administrativa, além da dimensão investigativa. 

A docência entendida nesse contexto abrange tanto as atividades 
pedagógicas em sala de aula quanto os demais trabalhos de natureza 
educativa que exigem acompanhamento pedagógico no espaço 
escolar. Esse panorama prescreve a formação de um educador que 
consiga analisar e compreender, com consciência crítica, a realidade 
social, a realidade escolar e toda conjuntura que, de alguma forma, 
dela se beneficie.

Seguindo essa perspectiva, as DCN (2006) também indicam que 
o pedagogo pode atuar no Ensino Fundamental, etapa da educação 
básica que se organiza em anos iniciais (do 1º ao 5º ano), e anos finais 
(do 6º ao 9º ano). Nesta etapa, o pedagogo é habilitado para atuar 
na docência nos anos iniciais, na gestão nos anos iniciais e finais. 
Nesse sentido, compete ao professor ensinar os conteúdos científicos 
acumulados historicamente pela humanidade, ação que requer não 
só domínio do conteúdo, mas dos recursos metodológicos a serem 
utilizados neste processo, explica Saviani (2005). Dessa forma, o 
pedagogo que trabalha nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

[...] deve ter domínio de estratégias metodológicas do 
processo de ensino e aprendizagem e das demais atividades 
que envolvem a escola, buscando o conhecimento 
pedagógico sistematizado, os saberes docentes da 
formação inicial e de sua experiência
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(NASCIMENTO, 2012, p. 3). Conforme discutido pela autora, podemos 
ressaltar que o pedagogo, em sua formação inicial, deve adquirir o 
conhecimento da teoria e da prática, que se fazem relevantes para sua 
atuação. 

O Ensino Fundamental seguindo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a educação básica - (2013)

Em conformidade à Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, fica sob responsabilidade do Estado a oferta 
à população, em colégios estaduais, dos anos finais do Ensino 
Fundamental, segunda etapa da educação básica.

Essa etapa final está estruturada por seriação, tendo cada série 
duração de um ano, totalizando ao todo quatro séries, compreendendo, 
no mínimo, quatro anos. Cada ano possui, no mínimo, 200 dias letivos, 
20 horas aulas semanais, totalizando 800 horas de trabalho pedagógico 
anual, conforme prevê a LDB  nº 9.394/1996:

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental

O Ensino Fundamental, com duração mínima de nove anos, 
obrigatório e gratuito na escola pública, apresenta como objetivo a 
formação básica do cidadão, mediante: 

I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e cálculo. 

II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta 
a sociedade. 

III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem; tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores. 

IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta 
a vida social; o ensino religioso, facultativo, constitui disciplina das 
escolas públicas de Ensino Fundamental em consonância com a Lei nº 
9.475/1997. 

Após análise efetuada pelos professores e equipe pedagógica, 
chegou-se à conclusão que no colégio, o Ensino Fundamental, de 
forma geral, está sendo ministrado de acordo com a Legislação 
vigente, observando-se o aproveitamento dos alunos, bem como suas 
necessidades/dificuldades, culminando com os índices de aprovação, 



U2 - A formação do professor pedagogo para todas as etapas e modalidades da educação básica construída em consonância com as 
diretrizes curriculares nacionais para a educação básica 47

reprovação, evasão ou abandono escolar.

A escola básica enfrenta desafios, mas tem perspectivas de 
mudança. A educação formal é direito de todos, além de ser um dos 
elementos básicos que contribui para a inserção na vida social e cultural. 
Como sugestão para melhoria da atual realidade está proposto que “é 
compromisso da escola promover a educação em qualquer tempo e 
lugar”. Que o currículo deve contemplar os saberes culturais e sociais, 
ou seja, deve privilegiar a inserção do conhecimento vivido pelo aluno 
em sua realidade social com o conhecimento científico, valorizando 
a criticidade do aluno. A utilização de material didático adequado às 
diversas modalidades de ensino proporciona benefícios diversos à 
professores e alunos, além de acompanhamento ou encaminhamento 
de alunos, segundo suas necessidades específicas.

1.3 O professor pedagogo no Ensino Médio

De acordo com as DCN (2006), o curso de graduação em Pedagogia 
também possibilita a atuação do pedagogo no Ensino Médio, etapa que 
se tornou obrigatória com a Emenda Constitucional nº 059/2009. No 
Ensino Médio, o pedagogo atua na docência na modalidade normal 
assim como na gestão.

Para compreendermos a complexidade da atuação do 
pedagogo no Ensino Médio, faz-se necessária uma reflexão sobre o 
encaminhamento desta etapa do ensino ao longo da história. Assim, 
faremos uma breve incursão no contexto histórico e político, tomando 
como ponto de partida a Lei nº 4.024/1961 que fixou pela primeira vez 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e estabeleceu que, 
“o ensino médio devesse ser ministrado em dois ciclos, o ginasial e 
o colegial, abrangendo, entre outros, os cursos secundários, técnicos 
e de formação de professores para o ensino primário e pré-primário” 
(BRASIL, 1961). Vale ressaltar que esta lei começou a ser tramitada em 
1948 e só foi promulgada em 1961, depois de muitos conflitos que 
envolviam de um lado os interesses dos defensores da escola pública e 
de outro os defensores da escola privada. Este período é concomitante 
à implantação do capitalismo industrial no Brasil, o que pode justificar 
a possibilidade do Ensino Médio profissionalizante, uma vez que se 
necessitava de profissionais capacitados para atuarem nas indústrias, 
iniciando uma fase compulsória de qualificação de trabalhadores. 

Durante o governo militar (1964-1985), foram sancionadas a Lei nº 
5.540/1968, comumente conhecida como Reforma Universitária, que 
fixava normas de organização e funcionamento do Ensino Superior e 
sua articulação com a escola média, e a Lei nº 5.692/71, que fixava 
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Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus. 

A Lei nº 5.692/71 estabelece, em seu artigo 1°, que o objetivo geral 
do ensino de 1º e 2º grau centrava-se em 

Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo 
comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte 
diversificada para atender, conforme as necessidades e 
possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos 
planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais 
dos alunos. (BRASIL, 1971, s.p.) 

[...] proporcionar ao educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 
de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo 
para o exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1971).

O Ensino Médio integrado à educação profissional, para Saviani 
(1984), tornou-se uma possibilidade à medida que foi entendido como 
uma necessidade para o período, a partir do qual a educação passou 
a fazer parte do desenvolvimento industrial do país, podendo ser 
oferecido em regime de cooperação com empresas. Nesse tempo, 
percebeu-se a minimização do Estado diante de sua responsabilidade 
para com a Educação, quando esse, deixa a cargo do setor comercial 
e privado, parte da formação dos trabalhadores, adaptáveis ao 
mercado. Assim, fica detectada, segundo Saviani (1984), a disparidade 
na qual o Ensino Médio se constitui, visto que, quando este aparece 
como possibilidade de formação integrada, sempre há um pano de 
fundo atendendo ora aos interesses políticos (formação para a elite e 
formação para as classes populares), ora aos interesses econômicos 
(atender a demanda do mercado de trabalho), nunca tendo em vista 
uma escola unitária, que forme o educando integralmente. Para Saviani 
(1984, p. 29), esta é uma “teoria da escola dualista”, haja vista, que “[...] é 
uma escola dividida em duas (e não mais do que duas) grandes redes, 
as quais correspondem à divisão da sociedade capitalista em duas 
classes fundamentais: burguesia e proletariado”.

Como parte das discussões para o segundo período, destacamos 

Estabelece, ainda, em seu artigo 4° que:
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as propostas de Ensino Médio e educação profissional da década 
de 1990, período do apogeu das políticas neoliberais, entre a qual 
foi promulgada após oito anos e meio de tramitação a nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, resultado 
de algumas satisfações, e muitas insatisfações. 

Na LDBEN nº 9394/96, o Ensino Médio, etapa final da educação 
básica, tem como finalidade  

Sob os argumentos da expansão, diversificação e 
flexibilização da oferta, a reforma da Educação Profissional 
visou à constituição de um sistema de formação específico 
e à promoção de modalidades educativas substitutas ou 
alternativas à Educação Básica e Superior, o que acentuou 
a dualidade estrutural e a segmentação social da educação 
nacional. (PARANÁ, 2006, p.17)

[...] fragmentação do sistema nacional de educação, o 
desmonte da rede pública e, em decorrência, a expansão 
da oferta de Educação Profissional pela esfera privada e a 
submissão da educação à lógica e às práticas do mundo 
dos negócios” (PARANÁ, 2006, p.16). 

A preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar apreendendo, de modo a ser 
capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores (BRASIL, 
1996, s.p.)

Neste período, o Programa de Expansão da Educação Profissional 
(PROEP/MEC) e o Decreto nº 2.208/97 possibilitaram a ampliação das 
redes privadas, contribuindo com a 

Esta lei oportunizou a oferta da educação profissional em nível 
médio, uma vez que atendida a formação geral do educado, e poderia 
prepará-lo para as profissões técnicas.

No entanto, essa possibilidade de oferta foi vetada com a reforma 
da Educação Profissional, regulamentada pelo Decreto nº 2.208/97, 
que estabeleceu em seu artigo 5° que “a educação profissional de nível 
técnico terá organização curricular própria e independente do Ensino 
Médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial 
a este” (BRASIL, 1997, p. 17). Conforme exposto nas Diretrizes da 
Educação Profissional: fundamentos políticos e pedagógicos: 
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A articulação entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o Ensino Médio dar-se-á de forma:
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído 
o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de modo a 
conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível 
médio, na mesma instituição de ensino, contando com 
matrícula única para cada aluno;
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha 
concluído o Ensino Fundamental ou esteja cursando 
o Ensino Médio, na qual a complementaridade entre a 
educação profissional técnica de nível médio e o Ensino 
Médio pressupõe a existência de matrículas distintas para 
cada curso [...]
III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha 
concluído o Ensino Médio. (BRASIL, 2004, s.p.) 

O Ensino Médio seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a educação básica - (2013)

De acordo com o documento, o Ensino Médio, etapa final 
da educação básica, com duração de três anos, apresenta como 
finalidade premente a formação integral do cidadão, além de 
objetivar especificamente a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 
prosseguimento aos estudos como possibilidade de articulação entre 
a educação básica e profissional e a integração entre trabalho e cultura.   

A preparação e a orientação básica, continuada e diversificada para 
o trabalho e para o exercício ético da cidadania do educando, presente 
na LDB nº 9.394/96, reforça a possibilidade de a escola capacitar o 
sujeito, para que este seja capaz de se adaptar com flexibilidade às 
novas condições de ocupação ou de aperfeiçoamento posteriores e 
integrar-se a uma equipe, grupo social ou comunidade. 

Além disso, o professor, no Ensino Médio, também reforça 

Sob esta ótica, a formação profissional tem como objetivo a 
formação do trabalhador polivalente e flexível.

Outro documento que vale ser discutido é o Decreto nº 5.154/04, 
posteriormente revogado pela lei nº 11.741/08, que mesmo com 
alguns ranços do Decreto nº 2.208/98, retomou a possibilidade de 
integração entre educação geral e formação profissional em nível 
médio, conforme é disposto no parágrafo 1° do artigo 4°:
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o aprimoramento do educando como ser humano, incluindo a 
formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico, bem como da definição e da avaliação 
de metas para um aprendizado duradouro. O Ensino Médio deve 
buscar formas de unir a atual dicotomia do ensino através de uma 
educação pautada na formação integral dos sujeitos, preparando-os 
para a prática social e o trabalho. Apropriando-se dos conhecimentos 
historicamente construídos, desenvolvendo um olhar crítico e reflexivo 
sobre essa constituição. Ao mesmo tempo, deve buscar desenvolver 
a compreensão dos princípios técnico-científicos presentes no atual 
contexto histórico, que sob diversas formas acabam por afetar as 
relações sociais e de trabalho. 

Objetivos do Ensino Médio

A especificidade do trabalho escolar, em qualquer um dos seus níveis 
de atuação, consiste em possibilitar que os sujeitos nele envolvidos, 
seja para aprender (alunos), seja para ensinar (professores), seja para 
viabilizar processos de ensino-aprendizagem (equipe pedagógica, 
técnico-administrativa e de apoio), compreendam a totalidade da 
práxis social humana, do trabalho humano em sua unidade de ação 
e reflexão. Compreendam ainda o processo sócio-histórico da 
humanidade como processo produzido pelos homens, que não está 
dado, mas que é realizado na prática social, que se transforma e se 
supera continuamente.

A especificidade do trabalho educativo tem como objeto o saber 
escolar sistematizado. A educação escolar deve promover, envolvendo 
a historicidade, parte do pressuposto de que é imprescindível considerar 
as condições sociais objetivas, concretas, reais e suas múltiplas 
determinantes como referência fundamental, sob pena de a escola 
trabalhar com o conhecimento fragmentado, sem sentido e sem 
finalidade. Assim, a atual proposta representa um esforço significativo 
na demarcação da especificidade da educação escolar, cujo objeto é 
a formação do sujeito no sentido da apropriação do conhecimento 
sistematizado, conhecimento esse que foi e vem sendo produzido ao 
longo da história e de diferentes contextos. 

Buscar o real sentido do aluno concreto é de fundamental importância 
nessa perspectiva de trabalho, visto que ela fornece elementos para 
compreender o aluno como sujeito histórico, superando uma visão 
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limitada e classificatória, que restringe a existência desse aluno à sua 
dimensão cotidiana, interpretando-o por suas características visíveis, 
aparentes, empíricas, perdendo-se a dimensão essencial do vir a ser. 
Nessa perspectiva, o ser humano, o sujeito, o aluno concreto é uma 
síntese de múltiplas determinações sociais. Assim como a cultura 
tem a possibilidade de apresentar a produção realizada pelo homem, 
o trabalho concerne à própria ação do homem, ação pela qual o 
homem transforma a natureza e transforma a si mesmo. Compreende 
sua forma de produzir a vida material significativa. Sua produção auxilia 
na construção da história e da cultura - produção histórico-cultural. 

A ênfase no trabalho como princípio educativo, segundo as DCN, 
não deve ser reduzida à preocupação em preparar o trabalhador para 
atender às demandas do mercado de trabalho, nem apenas destacar 
as dimensões relativas à produção e às suas transformações técnicas.

Todavia, embora, historicamente, a cultura curricular tenha 
privilegiado uma lógica disciplinar que hierarquiza e fragmenta o 
conhecimento de forma mecânica e instrumental, as DCN indicam que 
o currículo contribui para a construção da identidade, portanto, ele não 
pode ser pensado fora das relações sociais. No contexto, o currículo 
deve ser compreendido como ação que vincula a prática produtiva às 
relações sociais e de poder, envolvendo técnica e tecnologia.

Ao tratar sobre as práticas escolares, as DCN sugerem que 
os professores desenvolvam um “olhar atento” à dinâmica das 
relações sociais. Ao se interessar pela democratização do saber, 
torna-se necessário buscar formas de possibilitar ao educando uma 
aprendizagem cheia de significado social e cultural, valorizando-se as 
palavras, as ciências, as artes, sua participação e integração ao meio 
social.

Desafios às políticas públicas de Ensino Médio

Para se chegar à universalização do Ensino Médio, os profissionais 
da escola procuram entender que o currículo orienta a ação 
pedagógica, assim, as atividades escolares devem expressar o interesse 
do aluno para que a aprendizagem se torne significativa. Nesse sentido, 
a Proposta Curricular não se restringe, apenas à organização de 
conteúdos escolares, mas contempla a Diversidade Cultural e expressa 
valores, hábitos, ideias, atitudes, formas de expressão, critérios para 
resolver problemas - respeitando-se a regionalidade. Nessa perspectiva, 
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a reflexão permite a conclusão de que a proposta curricular também 
deve envolver as diferentes maneiras de participação dos professores 
diante da organização dos documentos da escola.

O professor procura oferecer os conhecimentos necessários 
para a compreensão histórica da sociedade através da utilização de 
metodologias que deem voz aos envolvidos no processo, adotando 
critérios de avaliação que encaminhe para uma prática emancipatória. 

A articulação entre os anos finais do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio

A articulação dos anos finais do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio pressupõe a continuidade do processo de ensino e 
aprendizagem. Pautada na defesa da concepção de aprendizagem na 
qual o desenvolvimento do sujeito se orienta do social para o individual, 
a escolarização no seu espaço e tempo é indicada no sentido de 
prover aos alunos a superação do conhecimento cotidiano por meio 
do “[...] processo de apropriação da experiência de toda a humanidade, 
acumulada no processo da história social e transmissível no processo 
de aprendizagem” (LURIA, 1991, p. 73). Nesses termos, o colégio, em sua 
Proposta Pedagógica Curricular, busca a articulação e a continuidade 
para efetivação do processo de apropriação do conteúdo escola, 
necessário ao prosseguimento dos estudos.

A partir desta breve discussão do Ensino Médio no Brasil, podemos 
inferir que esta etapa da educação básica carece de especial atenção 
dos profissionais que nela atuam, pois precisa superar os resquícios da 
dualidade estrutural no qual foi desenvolvido e se constituir em uma 
etapa que venha contribuir para a escolarização dos jovens envolvidos. 

Assim, o pedagogo, seja enquanto parte da equipe gestora ou como 
docente, deve pautar sua teoria e sua prática a partir de pressupostos 
teóricos que venham englobar a dissociabilidade entre o trabalho, a 
ciência e a cultura. 

Seguindo as indicações das DCN para a educação básica (2013), o 
Ensino Médio precisa de uma nova dinâmica para o processo educativo, 
por meio da discussão sobre as formas de organização dos saberes e 
do processo de ensino e aprendizagem. 
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2. Considerando que o Ensino Médio, última etapa da educação básica, foi 
historicamente marcado pela dualidade estrutural que para uma camada 
da população proporcionava formação geral, e para outra a formação 
profissional, temos um longo caminho nesta etapa, para efetivar uma 
proposta de ensino que garanta ao estudante a qualidade educacional 
almejada. Com base nesse contexto, discorra sobre as possibilidades de 
atuação do pedagogo na construção de uma proposta pedagógica de 
qualidade para o Ensino Médio.

Atividades de aprendizagem

1. Com a Emenda Constitucional nº 059/2009, a Educação Infantil, primeira 
etapa da educação básica, tornou-se obrigatória a partir dos quatro anos. 
Assim, os municípios possuem a incumbência de ofertar vagas na rede 
pública de ensino, o que tem exigido grande esforço das esferas públicas 
para seu cumprimento. No entanto, cabe ressaltar que não basta garantir 
o acesso, mas também a qualidade de ensino. Como deve ser a prática do 
pedagogo na Educação Infantil?
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Seção 2

A formação e a atuação do pedagogo em 
diferentes modalidades de ensino

Introdução à seção

Nesta seção, trataremos sobre a atuação do pedagogo em 
diferentes modalidades de ensino. Dentre elas, destacaremos a 
Educação de Jovens e Adultos, que perpassa o Ensino Fundamental 
e Médio, garantindo a educação aos jovens e adultos que não tiveram 
acesso na idade regular. A Educação Especial, que perpassa a Educação 
Infantil seguindo até o Ensino Superior, atendendo o educando em 
suas necessidades educacionais especiais, e a Educação Profissional, 
modalidade relacionada ao Ensino Médio, etapa final da educação 
básica, possibilita formação técnica aos estudantes.

Para saber mais

Para aprofundar os estudos quanto aos diferentes níveis, etapas e 
modalidades da educação, convidamos você a realizar a leitura do 
Título V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 
“Dos níveis e das modalidades de Educação e Ensino”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 
ago. 2017.

2.1 O pedagogo na Educação de Jovens e Adultos

Questão para reflexão

Caro educando, o pedagogo, na Educação de Jovens e Adultos, 
trabalha com um público diverso, que não teve acesso à educação 
escolar na idade regular, mas que, em contrapartida, apresenta um vasto 
repertório de vivências e experiências. Como deve ser a mediação entre 
o processo de ensino e aprendizagem e a valorização das experiências 
de cada educando?
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Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o professor pedagogo 
pode atuar tanto na docência, nas séries correspondentes aos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, quanto na gestão, acompanhando e 
contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem destes jovens 
e adultos que não tiveram acesso em idade própria. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica (2013, s.p.), a EJA deve pautar-se pela fl exibilidade 
tanto no currículo, quanto no tempo e espaço escolares, visando:

a) Romper a simetria com o ensino regular para crianças e 
adolescentes, de modo a permitir percursos individualizados 
e conteúdos significativos para os jovens e adultos; b) prover 
suporte e atenção individual às diferentes necessidades 
dos estudantes no processo de aprendizagem, mediante 
atividades diversificadas; c) valorizar a realização de 
atividades e vivências socializadoras, culturais, recreativas 
e esportivas, geradoras de enriquecimento do percurso 
formativo dos estudantes; d) desenvolver a agregação de 
competências para o trabalho; e) promover a motivação 
e orientação permanente dos estudantes, visando maior 
participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e 
desempenho; f) realizar sistematicamente a formação 
continuada destinada especificamente aos educadores de 
jovens e adultos.

Diante desse aspecto, é importante para o professor e para o gestor 
da EJA, observar pontos quanto ao tempo e ao espaço de formação 
destes educandos, sujeitos que trazem em seu repertório diferentes 
experiências, as quais não podem ser desconsideras, mas elencadas e 
potencializadas em forma de conhecimento sistematizado. Para isso, 
o professor pedagogo deve planejar seu trabalho ligado ao processo 
de ensino e aprendizagem, a partir das vivências e experiências de seus 
alunos, considerando ainda a cultura e o trabalho, relação importante 
na formação e realização destes.

Para saber mais

Um dos autores de renome que discute a Educação de Jovens e Adultos 
é Paulo Freire (1921-1997). Para ele, o objetivo maior da educação é 
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conscientizar o aluno. Sua obra mais conhecida foi a Pedagogia do 
Oprimido, cuja discussão pautava-se na emancipação humana. 

2.2 O pedagogo na Educação Especial 

De acordo com as DCN para a educação básica (2013), a Educação 
Especial realiza-se em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 
tendo como público-alvo os alunos com defi ciência, com transtornos 
globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. O 
atendimento destes educandos deve se dar preferencialmente na rede 
regular de ensino, com prioridade de atendimentos na sala de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, 
no turno inverso da escolarização, podendo também ser realizado em 
centros de atendimento especializados. 

 A discussão da atuação do pedagogo nesta modalidade de ensino 
requer uma breve retomada histórica de como ela se constituiu ao 
longo do tempo. Durante muitos séculos, as pessoas com defi ciências 
foram excluídas do processo de escolarização, sendo somente em 
1884 com a fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual 
Instituto Benjamim Constant) e, em 1856, com o Instituto dos Surdos-
Mudos (atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos - INES), no 
Rio de Janeiro, onde algumas pessoas começaram a ser atendidas, 
mesmo que em pequeno número.

No fi nal do século XIX e início do século XX, houve outras iniciativas, 
como a Escola México, no Rio de Janeiro e o Hospital Estadual de 
Salvador, atual Hospital Juliano Moreira, pioneiro em assistência 
médico-pedagógica às pessoas com defi ciência mental. No mesmo 
período, partindo da família e dos profi ssionais, surgiram as instituições 
e as escolas especializadas, assim como a fundação do Instituto 
Pestalozzi em Porto Alegre/RS (1926), do Instituto Pestalozzi em Belo 
Horizonte/MG (1935), da Sociedade Pestalozzi do Brasil (1948), da 
1ª Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE no Rio de 
Janeiro (1957) e da APAE de São Paulo (1961) (MAZZOTA, 2001). 

Os motivos que levaram os pais e a comunidade a organizarem 
essas associações foram justamente a falta de políticas e planos de 
ações educacionais para as pessoas com necessidades especiais. 

Foi somente durante a década de 1980 que surgiu para a 
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educação dos deficientes no Brasil uma política de educação, mas 
ainda minuciosa, que visava organizar os sistemas educacionais a 
propiciar a educação como política pública de caráter assistencialista, 
que atendessem aqueles jovens que estavam ficando à margem do 
processo educacional. Foi a partir destas iniciativas que a partir da 
década de 1990, as discussões referentes à inclusão tomaram espaço. 
Segundo Flávio Arns (2013, p. 8): 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, 
a Lei n° 9.394/1996 em relação à Educação Especial, 
flexibiliza os sistemas educacionais e as escolas a múltiplas 
alternativas (curriculares, pedagógicas, de apoios, de 
equipamentos, de espaços específicos e de acessibilidade) 
para responder às necessidades dos educandos com 
Necessidades Educacionais Especiais, seja de forma 
transversal, permeando os diferentes níveis de ensino, ou 
por meio de programas educacionais específicos. Todas 
estas alternativas, em que pese as suas especificações, são 
modalidades da Educação Básica. 

Discutindo sobre a especificação da educação especial na LDBEN 
9.394/96, vale destacar que esta, inicialmente, era tratada como um 
item transversal, passando a ser uma modalidade que perpassa todos 
os níveis e modalidades da educação nacional, desde a Educação 
Infantil até o Ensino Superior.

A atuação do pedagogo enquanto gestor nesta modalidade 
de ensino deve pautar-se no reconhecimento das necessidades 
educacionais de cada educando, o que oportunizará o planejamento 
de ações pedagógicas que atendam as especificidades e garantam o 
processo de ensino e aprendizagem, mesmo na rede regular de ensino. 

Especificamente para docência nesta modalidade de ensino, é 
necessária a formação em nível de pós-graduação, que permitirá, além 
do domínio do processo pedagógico, o domínio das especificidades 
de cada necessidade educacional especial, bem como as estratégias 
para garantir o processo de ensino e aprendizagem em cada situação. 
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2.3 O pedagogo na educação profissional 

Enquanto modalidade de ensino, a educação profissional e 
tecnológica é como o Ensino Médio, já discutido anteriormente, 
marcada pela dualidade estrutural, que ora era ofertada integrada, ora 
dissociada do Ensino Médio. 

 De acordo com o Decreto nº 5.154/2004, a educação profissional 
pode ser ofertada integrada, concomitante ou subsequente ao Ensino 
Médio. Ao discutirmos a oferta da educação profissional, é necessário 
o reconhecimento do papel dicotômico entre o conhecimento teórico 
e prático no qual o ensino tem se realizado. 

Em defesa à educação profissional integrada ao Ensino Médio, 
discutiremos alguns pressupostos teóricos, pautados na perspectiva 
da omnilateral (conceito de formação do homem da Grécia Antiga) 
e unitária (conceito cunhado por Antônio Gramsci ao tratar sobre a 
formação humana integral), a partir do princípio educativo do trabalho, 
buscando romper com a redução desta fase do ensino ao atendimento 
da demanda do capital para a formação do trabalhador. 

Tomemos as discussões de Silva e Colontonio (2008, p. 91), que 
afirmam que Ensino Médio integrado significa “integrar escola e 
trabalho; integrar formação científica básica e formação técnica 
específica; integrar cultura geral e cultura técnica”. A partir desse 
conceito de integração, retomaremos os estudos de Ramos (2008, p. 
63), que considera que o princípio da integração deve ser a formação 
omnilateral do indivíduo, que considera o homem em sua totalidade 
e implica “[...] as dimensões fundamentais da vida que estruturam a 
prática social. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura”. 

Formar o homem em sua totalidade requer a tomada do trabalho 
como princípio educativo, implicando reconhecer que historicamente 
a sociedade foi marcada pela divisão social do trabalho, na qual cada 
grupo se organizava para a obtenção dos recursos necessários para 
sua sobrevivência e de sua família, o que foi modificado no decorrer 
das mudanças sociais. Segundo Marx e Engels (2004, p. 25): 
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A divisão do trabalho implica ainda na contradição entre 
o interesse do indivíduo singular ou da família singular e o 
interesse coletivo de todos os indivíduos que se relacionam 
entre si [...]. Finalmente, a divisão social do trabalho 
oferece-nos o primeiro exemplo do seguinte fato; a partir 
do momento em que os homens vivem na sociedade 
natural, desde que, portanto, se verifica uma cisão entre o 
interesse particular e o interesse comum, ou seja, quando 
a atividade já não é dividida voluntariamente, mas, sim, de 
forma natural, a ação do homem transforma-se para ele 
num lugar estranho que se lhe opõe e o subjuga, em vez de 
ser ele a dominá-la.

É a partir deste olhar que discutimos o trabalho em suas duas 
dimensões: o trabalho ontológico e o trabalho “laborativo ou emprego” 
(FRIGOTTO, 2005, p. 58). O trabalho laborativo refere-se ao trabalho 
fragmentado, convertido em mercadoria, na qual o trabalhador vende 
sua força de trabalho, e em troca é assalariado, é a divisão social e 
técnica do trabalho. Já o trabalho em sua dimensão ontológica, que 
mais nos interessa, refere-se à manifestação humana para produção 
da própria existência, sendo que é “[...] por meio do trabalho que o 
homem age sobre a natureza, transformando-a e, ao mesmo tempo, 
transformando-se a si mesmo, sendo, portanto, expressão de suas 
faculdades físicas e mentais” (SILVA; COLONTONIO, 2008, p. 92). É 
o trabalho no sentido ontológico que se configura como o princípio 
educativo do Ensino Médio.

Se o modelo capitalista exige a divisão fragmentada do trabalho, 
este faz com que o conhecimento intelectual e prático, o consumo 
e a produção, sejam inerentes à vida de grupos distintos, assim, tanto 
as relações sociais e as de produção quanto as instituições escolares 
contribuem para esta divisão, no qual para as classes populares restam 
os trabalhos práticos, os quais uma formação em nível básico daria 
conta de desenvolver as habilidades necessárias para o trabalho nas 
indústrias, o trabalho alienado. Neste sentido, Czernisz (2006, p. 55) 
chama atenção:
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[...] a flexibilização tanto reforça quanto obriga cada 
trabalhador a procurar formas de qualificação e 
aperfeiçoamento profissional por conta própria. Do 
mesmo modo, obriga o trabalhador a submeter-se ao 
trabalho por tempo determinado, com baixo salário e sem 
garantias. Esses fatos são muitas vezes naturalizados e 
revigoram a teoria do capital humano e as exigências do 
novo perfil profissional.

O advento da escola unitária significa o início de novas 
relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não 
apenas na escola, mas em toda a vida social. O princípio 
unitário, por isso refletir-se-á em todos os organismos da 
cultura, transformando-os e emprestando-lhes um novo 
conteúdo. (GRAMSCI, 1985, p.125)

Pensando na organização entre trabalho e educação na perspectiva 
gramsciana, este toma o caráter histórico do trabalho industrial 
(desenvolvimento científico) como proposição para a efetivação de 
uma formação unitária, que integre trabalho e ciência.

Portanto, a ciência é entendida como a produção sistemática de 
conhecimentos, que são produzidos historicamente pela humanidade. 
Segundo Ramos (2008, p. 64), esta e o trabalho formam uma unidade, 
uma vez que, “[...] o ser humano foi produzindo conhecimentos 
à medida que foi interagindo com a realidade, com a natureza [...]”, 
deixando como responsabilidade da escola transmitir aquilo que foi 
mais elaborado, sistematizado. Nesta relação, também podemos 
destacar a cultura, uma vez que as pessoas agem de acordo com as 
normas e as crenças de determinados grupos, de determinada cultura. 

Tomando a indissociabilidade entre trabalho, ciência e cultura, 
reconhecemos a possibilidade de uma formação politécnica, que não 
é a formação do indivíduo polivalente, flexível, mas a formação que 
não faz distinção entre o trabalho manual e intelectual, haja vista, que 
“[...] não existe trabalho manual puro, nem trabalho intelectual puro” 
(GARCIA, 2008, p. 143), assim, não deve haver distinção na formação 
educacional da classe trabalhadora e da classe dominante. 
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A partir desta breve discussão dos pressupostos da educação 
profissional integrada ao Ensino Médio, evidenciamos que muitos são 
os condicionantes para a materialização deste, e que é papel de todos 
os profissionais da educação, essencialmente dos pedagogos, ampliar 
as discussões para efetivação de um ensino que forme integralmente 
o indivíduo, tanto na relação teórica como prática. 

Atividades de aprendizagem

1. De acordo com as DCN para a educação básica, a Educação Especial é a 
modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas da educação. De 
acordo com a legislação, o atendimento dos educandos com necessidades 
educacionais especiais deve se efetivar preferencialmente na rede regular 
de ensino. Considerando a atuação do professor pedagogo enquanto 
conhecedor da teoria e da prática educativa, das intencionalidades e 
processos de ensino e aprendizagem, como este profissional pode contribuir 
para que a escola seja capaz de receber estes alunos com necessidades 
especiais?

2. Historicamente, o Ensino Médio foi marcado pela dualidade estrutural 
que ora focava o ensino profissionalizante, ora a formação geral, o que 
contribuiu para a falta de uma proposta efetiva para o Ensino Médio, que 
integrasse a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho. Destaca-se, 
aqui, a necessidade da construção de um Projeto Político-Pedagógico 
que possibilite a esta etapa uma formação relevante para os jovens na 
atualidade. Como pode ser a atuação do pedagogo para a construção da 
identidade desta etapa de ensino, articulando cultura geral e profissional? 
Quais pressupostos teóricos devem fundamentar esta etapa de ensino?
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Seção 3

Os desafios da atuação do professor pedagogo 
frente ao espaço educativo formal

Introdução à seção

Caro educando, nesta última seção, trataremos sobre os desafios 
da atuação do professor pedagogo frente ao espaço educativo formal. 

Como percebemos ao longo das análises já realizadas nesta 
unidade, o curso de graduação de Pedagogia proporciona ao graduado 
uma amplitude do campo de atuação, no entanto, podemos destacar 
limites e possibilidades na efetivação da prática deste profissional. 

Como desafios para este profissional, podemos elencar itens tanto 
nos aspectos de sua formação, quanto nos aspectos de sua prática no 
espaço educativo. 

Para melhor compreensão, retomamos o pensamento de que 
a Pedagogia pode ser entendida como o campo do conhecimento 
que se ocupa do estudo sistemático da educação, enquanto que o 
pedagógico se refere à finalidade da educação. Ambos são indicados 
como possibilidades de projeção de novos caminhos a serem 
percorridos pelo pedagogo. Assim, o Pedagogo, considerando tais 
aspectos, deve dominar sistemática e intencionalmente as formas de 
organização do processo de formação que se dá no interior da escola. 

O pedagogo também deve se preocupar com um trabalho 
comprometido, objetivando a transformação social e a contínua 
atualização do pensamento, em um conjunto social que a cada dia 
apresenta novas exigências.

 O grande desafio do pedagogo sugere compreensão sobre as 
influências que se embrenham do contexto social para o interior do 
espaço educativo ao refletir sobre sua própria atuação. Dessa reflexão, 
o pedagogo deve buscar a compreensão de que a escola recebe 
influência do contexto político, econômico, cultural e familiar presente 
na sociedade, que se encontra em constante transformação. Ao 
mesmo tempo que a escola, bem como os seus profissionais, recebe 
influência da sociedade, ela também influencia a sociedade a partir da 
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educação que realiza. 

 O pedagogo/professor, no interior do espaço educativo, tem como 
grande desafio orientar e conduzir o aluno ao desenvolvimento de 
formação da consciência crítica. Cabe ao professor pedagogo buscar 
maneiras de elevar a consciência alienada, fragmentada dos alunos, a 
uma consciência coerente de mundo, principalmente desmistificando 
situações obscuras e implícitas nesse contexto, indicando-lhes meios 
de integrar-se à prática social e possível atuação profissional. 

Questão para reflexão

Prezado educando, considerando os diferentes campos de atuação 
do pedagogo, seus limites e possibilidades, gostaríamos que refletisse, 
considerando também os estudos realizados nas diferentes disciplinas 
do curso, em qual etapa ou modalidade de ensino você, aluno, estaria 
mais apto a desempenhar a função de pedagogo? Por quê?

3.1 Os desafios na formação do professor pedagogo 

De acordo com as DCN (2006) para o curso de graduação de 
Pedagogia, a prática do pedagogo compreende tanto o exercício 
da docência como o de diferentes funções do trabalho pedagógico 
em escolas. O planejamento, a coordenação, a avaliação de práticas 
educativas em espaços não escolares, a realização de pesquisas 
que apoiem essas práticas, também são ações desenvolvidas pelo 
pedagogo no espaço escolar.

A atuação do licenciado em Pedagogia deve propiciar, por meio de 
investigação, reflexão crítica e experiência no planejamento, execução, 
avaliação de atividades educativas, a aplicação de contribuições 
de campos de conhecimentos, como o filosófico, o histórico, o 
antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o 
sociológico, o político, o econômico e o cultural. 

Dentre os princípios a serem valorizados, durante a formação 
do graduado, o futuro pedagogo precisa saber trabalhar em 
contexto que envolva a pluralidade de conhecimentos teóricos e 
práticos. A consolidação da profissão deverá fundamentar-se na 
interdisciplinaridade, na pertinência, na relevância social e na ética 
mediada pela sensibilidade afetiva e estética. 
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A interdisciplinaridade se concretiza através de um repertório 
constituído pela contribuição das ciências, das culturas, das artes, da 
vida cotidiana, que proporcionam leitura das relações sociais e étnico-
raciais, também dos processos educativos por estas desencadeados 
(DCN, 2006). 

Ainda, o ponto central diante da formação do pedagogo implica o 
conhecimento e o entendimento sobre a constituição e a organização 
da escola, sua função social e formativa, seus mecanismos de 
integração com a comunidade escolar e suas contradições ligadas às 
relações de poder. 

De acordo com as DCN (2006), também é central, para essa 
formação, a realização, a análise e a aplicação de resultados de pesquisas, 
envolvendo perspectiva histórica, cultural, política, ideológica e teórica, 
com a finalidade, entre outras, de identificar e gerir práticas educativas, 
elementos mantenedores, transformadores, geradores de relações 
sociais e étnico-raciais que fortalecem ou enfraquecem identidades, 
reproduzem ou criam novas relações de poder (DCN, 2006).

Tais processos e os conhecimentos neles produzidos poderão 
favorecer políticas que busquem garantir, a todos, o direito à educação 
de qualidade, em estabelecimentos devidamente instalados e 
equipados, gerida por profissionais qualificados e valorizados.

A participação na gestão de processos educativos, na organização 
e no funcionamento de sistemas e de instituições de ensino, com a 
perspectiva de uma organização democrática, permite que o pedagogo 
atue como integrador e mediador diante das relações de trabalho e do 
poder coletivo e institucional.

O reconhecimento e a valorização das diferentes dimensões que 
compõem a diversidade da sociedade, pode assegurar aos profissionais 
da escola reflexão crítica envolvendo os diferentes segmentos das 
instituições educacionais escolares e não escolares.

Seguindo o que rege as DCN (2006), a formação do licenciado 
em Pedagogia, a docência como base, deve estar fundamentada 
no trabalho pedagógico a ser realizado em espaços escolares e não 
escolares. Nessa perspectiva, a docência é compreendida como ação 
educativa pautada em processo pedagógico metódico e intencional, 
construída a partir das relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as 
quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da formação do 
profissional.
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Dessa forma, a docência, tanto em processos educativos escolares 
como não escolares, não se confunde com a utilização de métodos 
e técnicas pretensamente pedagógicos, descolados de realidades 
históricas específicas.

Constitui-se na confluência de conhecimentos oriundos de 
diferentes tradições culturais e das ciências, bem como de valores, 
posturas e atitudes éticas, de manifestações estéticas, lúdicas, laborais. 

Conteúdos, tais como: justiça, dialogicidade, respeito mútuo, 
solidariedade, tolerância, diversidade, valorização das diferentes 
culturas e suas repercussões na vida social, educação das relações 
de gênero, das relações étnico-raciais, educação sexual, preservação 
do meio ambiente articuladamente à saúde e ao respeito à vida, 
além de outras questões de relevância local, regional, nacional e até 
mesmo internacional, são temas sugeridos que oportunizam reflexão e 
criticidade envolvendo tanto o professor e o aluno no contexto escolar, 
como o cidadão integrado com sua realidade social.

Considerando a amplitude do campo de atuação do professor 
pedagogo, na docência, na gestão e na pesquisa, vale ressaltar que 
em ambas as categorias o pedagogo é entendido como o profissional 
conhecedor da teoria e da prática em sua amplitude, dominando a 
intencionalidade e os procedimentos metodológicos para garantia do 
ensino dos conteúdos cientificamente acumulados pela humanidade. 

Frente a essa diversidade de campo de atuação do pedagogo, 
podemos refletir que apenas a formação inicial não é suficiente para 
garantir uma prática de qualidade, é necessário que este profissional 
esteja em continuada formação, para garantir o aprofundamento do 
conhecimento das especificidades de cada área de atuação. 

tPara saber mais

Quem, então, é o profissional formado no curso de graduação em 
Pedagogia? Segundo Libâneo (2008), o pedagogo é 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 o objetivo de formação 
humanos previamente definidos em sua contextualização histórica. 

Para conhecimento do assunto na íntegra, sugerimos a leitura da obra 
Pedagogia e Pedagogos, para quê? do autor José Carlos Libâneo. 
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3.2 Os desafios na atuação do professor pedagogo nos espaços 
educativos formais

Ao refletirmos os desafios da atuação do pedagogo no ambiente 
escolar, devemos elencar que o seu conhecimento não pode ser 
restrito ao domínio dos métodos e práticas de ensino, mas na 
compreensão do processo educativo em sua totalidade, processo que 
tem origem no seio da sociedade, marcada pelas contradições, pela 
luta de interesses. Assim, temos a necessidade de um profissional que 
reconheça estes aspectos e, mediante todos os desafios, permaneça 
com a intencionalidade de formação do educando em sua integridade. 

Para Saviani (2005, p. 17), é por meio da educação que o homem se 
torna humano e desenvolve suas maiores potencialidades.

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 
humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação 
diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 
espécie humana para que eles se tornem humanos e, de 
outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas 
mais adequadas para atingir esse objetivo.

Pautado na concepção de formação humana, podemos citar 
Libâneo (2008 p. 21), que afirma que a “Pedagogia é o campo do 
conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, 
isto é, do ato educativo, da prática educativa correta que se realiza 
na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da 
atividade humana”. 

Considerando esta concepção de educação, ratificamos a 
concepção que o pedagogo é o profissional formado para atuar 
com transmissão e organização dos conhecimentos científicos 
historicamente acumulados pela humanidade, atividade que na 
atualidade é permeada de grandes desafios. 

Pesquisas têm apontado que os maiores desafios do pedagogo 
estão na efetivação de sua prática, tanto no que se refere às condições 
estruturais quanto interpessoais. Segundo Zaias e Lima (2010), os 
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profissionais relatam dificuldades interpessoais, tanto com alunos 
como também com professores, sendo na função de administrar 
conflitos, bem como na falta de estrutura, excesso de alunos em sala 
de aula, indisciplina, falta de comprometimento na participação do 
corpo docente no pré-conselho e na hora-atividade, dificuldade em 
conscientizar os pais em participar das reuniões, pois a participação 
deles é de suma importância para o desenvolvimento da instituição.

Os aspectos aqui citados são alguns dos desafios da prática cotidiana 
em que atuam os pedagogos, e conforme já mencionado, não podem 
ser tratados com soluções homeopáticas, mas com fundamentação 
teórica e prática, para superação dos desafios e garantia do processo 
de ensino e aprendizagem de qualidade.  

Atividades de aprendizagem

1. O curso de graduação de Pedagogia possibilita ao professor pedagogo 
a atuação tanto em instituições escolares, quanto não escolares. 
Especificamente na instituição escolar, o profissional pode atuar na 
docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no 
Ensino Médio, na modalidade normal, e na gestão escolar. Nos espaços não 
escolares, pode-se destacar hospitais, clubes, empresas, ONGs, espaços 
que requerem o conhecimento pedagógico. Considerando a amplitude 
do campo de atuação do pedagogo e a formação ofertada nos cursos de 
Pedagogia, qual a importância da formação continuada para os pedagogos?

2. Em todos os campos de atuação do professor pedagogo, enquanto 
profissional conhecedor da teoria e da prática em sua amplitude, pode-
se destacar limites e possibilidades em sua atuação. Especificamente 
nos espaços escolares, quais são as dificuldades encontradas por este 
profissional? E qual deve ser a sua postura para a efetivação do processo de 
ensino e aprendizagem?

Fique ligado

Caro educando, nesta unidade, perpassamos a discussão sobre a 
formação e a atuação do pedagogo nas diferentes etapas e modalidades 
de ensino. Para discussão dessa temática, tomamos como referência 
as DCN para o curso de graduação em Pedagogia e as DCN para a 
educação básica. 
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Em cada campo de atuação, discutimos itens relevantes na 
atuação do professor pedagogo. Discutimos inicialmente a atuação 
do pedagogo nas diferentes etapas da educação básica, na Educação 
Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. Posteriormente, estudamos 
a atuação deste professor nas diferentes modalidades de ensino que 
permeiam as etapas e os níveis da educação brasileira. 

Finalizamos a unidade com a reflexão dos limites e as possibilidades 
da atuação do professor pedagogo nos espaços especificamente 
escolares. 

As reflexões aqui realizadas perpassaram o campo das políticas e 
da legislação educacional e, também, da prática pedagógica, tomando 
como mote os diferentes campos de atuação. 

Para concluir o estudo da unidade

Prezado aluno, para garantirmos uma atuação de qualidade 
nos diferentes campos de atuação do pedagogo, é necessário que 
foquemos na formação inicial e continuada deste profissional. Neste 
sentido, convidamos você, aluno, para aprofundar os estudos sobre a 
atuação do professor pedagogo na educação escolar. 

Para o aprofundamento dos estudos, é importante que conheçam 
as leis que estruturam a composição da educação nacional, dentre 
elas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996 
e as diretrizes que normatizam a oferta do curso de Pedagogia, 
para compreenderem a estrutura do ensino brasileiro. Os links para 
conhecimento na íntegra desses documentos estão citados ao longo 
da unidade. 

Ainda, é importante a leitura de autores que fundamentarão a 
concepção de homem, de sociedade e de mundo, aspectos essenciais 
para a compreensão da educação em sua complexidade e para o 
estabelecimento dos objetivos, os quais se pretendem alcançar com 
o processo de ensino-aprendizagem. Fundamentados nessa relação, 
podemos discutir os limites na atuação deste profissional, objetivando 
sempre potencializar as possibilidades. 
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 
9.394/1996, o sistema de ensino brasileiro é dividido em níveis, etapas e 
modalidades. No que se refere à divisão da educação brasileira, leia as 
afirmativas e assinale a alternativa correta:

I – Os níveis da educação brasileira se constituem em educação básica e 
Ensino Superior. 
II – A educação básica é constituída pela Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. 
III – O Ensino Superior organiza-se em graduação e pós-graduação. 
IV– A Educação Especial é a modalidade de ensino que perpassa todos os 
níveis e etapas da educação. 
V – A Educação de Jovens e Adultos é garantida apenas para conclusão do 
Ensino Médio. 

a) Estão corretas as afirmativas I, II e V. 
b) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 
c) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 
d) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 
e) Estão corretas as afirmativas I, II e III e V.  

2. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013) 
apresentam a discussão sobre os aspectos necessários para a atuação do 
professor na Educação de Jovens e Adultos. Quanto à atuação do professor 
pedagogo nesta modalidade de ensino, leia as afirmativas, coloque (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso, e assinale a alternativa correta: 

Promover a orientação e a motivação permanente aos estudantes. 
Desenvolver a agregação de competências para o trabalho. 
Desconsiderar as diferentes necessidades dos educandos e promover a 

homogeneidade de ensino. 
Romper a simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de 

modo a possibilitar conteúdos significativos. 

a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – V – V. 
e) F – V – V – F. 

(   )
(   )
(   )

(   )
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3. Conforme disposto na Resolução do CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 
2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
graduação em Pedagogia, (licenciatura), o pedagogo é o profissional 
que atuará na docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, no Ensino Médio na modalidade normal, e na gestão escolar. 
Referente à atuação do pedagogo na Educação Infantil, assinale a alternativa 
que apresenta a estrutura e a organização da Educação Infantil brasileira: 

a) Creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 6 anos).
b) Creche (0 a 4 anos) e pré-escola (5 e 6 anos). 
c) Creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos). 
d) Creche (0 a 4 anos) e pré-escola (5 anos). 
e) Creche (0 e 2 anos) e pré-escola (3 a 5 anos). 

4. A Resolução do CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, que instituiu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia 
(2006) define em seu artigo 3º que o estudante de Pedagogia trabalhará com 
um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada 
no exercício da profissão. De acordo com este documento, o trabalho do 
professor pedagogo deverá ser fundamentado em princípios específicos. 
Sobre os princípios da atuação do professor pedagogo, assinale a alternativa 
correta: 

a) Inflexibilidade, contextualização, pertinência e relevância social. 
b) Interdisciplinaridade, descontextualização e relevância social, ética e 
sensibilidade individualista. 
c) Inflexibilidade, meritocracia, individualidade, comprometimento e 
qualificação. 
d) Interdisciplinaridade, meritocracia, qualificação, comprometimento, 
inflexibilidade e individualidade.  
e) Interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência, 
relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

5. No artigo 56 das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica (2013) é disposto que a formação inicial e continuada dos profissionais 
da educação reflete-se na eleição de um ou outro método de aprendizagem, 
a partir do qual é determinado o perfil de docente para a educação básica, em 
atendimento às dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Assim, para 
a formação inicial e continuada, as escolas de formação dos profissionais da 
educação, sejam gestores, professores ou especialistas, deverão incluir em 
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seus currículos e programa aspectos específicos. Quanto a esses aspectos, 
leia as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

I - O conhecimento da escola como organização complexa que tem a 
função de promover a educação para e na cidadania.
II - A pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 
interesse da área educacional. 
III - A participação na gestão de processos educativos e na organização e no 
funcionamento de sistemas e instituições de ensino.
IV - A temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do 
Projeto Político-Pedagógico, mediante trabalho coletivo de que todos os 
que compõem a comunidade escolar são responsáveis.
V - A reflexibilidade de que cada professor é responsável pelo ensino 
do conteúdo específico de sua disciplina, devendo desconsiderar a 
interdisciplinaridade e a contextualização. 

a) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 
b) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 
c) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V. 
d) Estão corretas as afirmativas I, IV e V. 
e) Estão corretas as afirmativas II, III e V. 
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Unidade 3

A especificidade do trabalho 
do pedagogo em espaço 
escolar

Estimado, aluno,

Esta unidade pretende auxiliá-lo na compreensão sobre a 
especificidade do trabalho do pedagogo nos espaços escolares. 
Tratar sobre as especificidades que envolvem esse trabalho nos 
permite lembrar que Pedagogia e educação caminham juntas. Assim, 
como a sociedade dá sentido à educação, também entendida como 
prática social em constante movimento, a educação dá sentido à 
Pedagogia. 

A Pedagogia, compreendida como ciência, tem por objeto de 
estudo a educação. Ao se estruturar em torno da prática educativa, 
permite a articulação da teoria com o trabalho pedagógico e docente 
que se efetiva na sala de aula. Considerando essa reflexão, o objetivo 
de aprendizagem ligado a essa unidade centra-se em identificar as 
áreas de atuação do professor/pedagogo no âmbito escolar, bem 
como destacar as ações realizadas por este profissional no que 
concerne à sua rotina, seguindo, a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de 
maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o curso de Pedagogia. 

Objetivos de aprendizagem

A primeira seção abordará a importância do pedagogo diante da educação 

formal, seguindo a proposta de gestão democrática na escola pública. Assim, ao 

abordarmos a organização do trabalho mediado pela ação do pedagogo acerca 

da gestão na escola, utilizaremos como referência a Resolução CNE/CP nº 1, de 

15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Pedagogia. Importante lembrar que, ao tratar de especificidades regionais, 

Seção 1 | Organização do trabalho pedagógico 

Dayane Vergínia Batista Bessa
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devem ser considerados os documentos (Regimento Escolar e Projeto Político-

Pedagógico da instituição), que estabelecem a organização escolar, seguindo 

orientação estadual ou municipal. 

Na segunda seção, ainda no contexto da gestão democrática na escola pública, 

trataremos sobre a maneira como o pedagogo articula e integra o trabalho junto às 

instâncias colegiadas (Conselho Escolar, APMF e Grêmio Estudantil). Inicialmente, 

trataremos sobre a composição dessas instâncias, a atribuição de seus membros 

frente ao compromisso de contribuírem para a organização da escola pública 

e, posteriormente, trataremos sobre a atuação do pedagogo junto às instâncias 

colegiadas.

Esta seção apresentará a definição e a estrutura do Projeto Político-Pedagógico, 

para em seguida tratar sobre as atribuições do pedagogo diante da necessidade de 

reestruturação do documento que organiza e rege o trabalho no âmbito escolar.

Seção 2 | Instâncias colegiadas

Seção 3 | O pedagogo e a reestruturação do Projeto Político-Pedagógico 
da escola
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Introdução à unidade
É importante tentar definir quais conhecimentos são necessários, 

ainda durante a formação do pedagogo na academia, para que 
esse, posteriormente, consiga dar conta das especificidades de suas 
atribuições no espaço escolar, diante da possibilidade de atuação no 
campo da gestão, docência e pesquisa. A perspectiva da função e do 
significado do trabalho do pedagogo culmina na gestão e na docência 
e permite concordância de que o conhecimento pedagógico pode 
ser interpretado como aquele que tem por objeto a explicitação da 
intencionalidade da educação e, consequentemente, dos fazeres 
pedagógicos. Esse conhecimento se situa em um tempo e em um 
espaço carregado de historicidade, definido, inclusive, pelas interações 
que vão sendo estabelecidas com apoio dos diversos segmentos 
ligados à ação educativa.

Assim, na Seção 1, trataremos sobre a importância do trabalho 
do pedagogo diante da educação formal, seguindo a proposta de 
gestão democrática na escola pública. Abordaremos a organização do 
trabalho mediado pela ação do pedagogo, utilizando como referência 
a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. 

Na Seção 2, versaremos sobre a composição das instâncias 
colegiadas (Conselho Escolar, APMF e Grêmio Estudantil), bem como 
a maneira como seus membros contribuem para a organização do 
trabalho na escola pública, para em seguida, contextualizarmos sobre 
a maneira como o pedagogo articula e integra o trabalho junto a essas 
instâncias colegiadas no espaço escolar. 

Na Seção 3, apresentaremos a definição e a estrutura do Projeto 
Político-Pedagógico, para em seguida, tratarmos sobre as atribuições 
do pedagogo diante da necessidade de reestruturação do documento 
que organiza e rege o trabalho no âmbito escolar.
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Seção 1

Organização do trabalho pedagógico

Introdução à seção

Ao iniciarmos a Seção 1, abordaremos sobre as atribuições do 
pedagogo diante do processo educativo, consideramos importante 
a contextualização sobre a nova organização intitulada “gestão 
democrática do ensino público”, estabelecida pelas políticas 
educacionais à escola pública a partir dos anos de 1990.

Questão para reflexão

A atuação do pedagogo passa por uma ressignificação a partir da década 
de 1990, quando muitos pesquisadores da área da educação sugerem 
aos cursos de Pedagogia uma formação mais ampla ao pedagogo, 
com vistas a prepará-lo para atender às questões mais amplas, bem 
como às especificidades ligadas aos espaços educativos que ofertam 
atendimento à educação escolar e não escolar. Nesse contexto, você 
concorda com a formação do pedagogo de maneira generalista ou 
prefere as habilitações que possibilitam ao pedagogo atuar somente 
na Supervisão Escolar, Orientação Educacional ou Coordenação 
Pedagógica?

1.1 A compreensão sobre o conceito de gestão democrática do 
ensino público

De acordo com Paro (2001), a gestão democrática implica a 
efetivação de novos processos de organização fundamentados em 
uma dinâmica que favoreça o empenho de esforços coletivos e 
participativos para uma determinada decisão. A gestão democrática, na 
escola pública, favorece a participação de integrantes da comunidade 
escolar (diretor, pedagogo, professores, funcionários diversos, alunos, 
pais e representantes da comunidade local) imbuídos de um mesmo 
propósito. O principal propósito parte do entendimento de que a 
participação na escola compreende um processo a ser construído 
coletivamente e com liberdade e não sob pressão formal/legal, 
autoritária ou arbitrária. Seguindo essa compreensão, a participação 
pode ser entendida como um processo dinâmico através do qual várias 
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possibilidades de organização ganham forma. 

A possibilidade de organização contempla envolvimento dos 
diferentes segmentos da comunidade escolar para a tomada de 
decisão. Cabe lembrar, que alguns processos chamados participativos 
ainda não garantem o compartilhamento das decisões e do poder, 
sendo o discurso, por vezes, uma configuração do mecanismo 
legitimador de decisões já tomadas centralmente.

1.1.1 A gestão democrática em período de redemocratização no 
país

A administração da escola, até por volta dos anos de 1980, seguia o 
modelo empresarial. Tendo como liderança absoluta a figura do diretor 
(que assumia o cargo por indicação política ou convocação), as regras 
a serem cumpridas no espaço escolar eram indicadas de maneira 
centralizada e autoritária.

Com as mudanças no cenário internacional a partir de 1980, o Estado 
assume novo papel com relação aos processos de decisão política e 
administrativa da educação. As transformações sociais, resultantes de 
uma nova organização do trabalho, contribuem seguindo a revolução 
científica e tecnológica.

O período também foi marcado pela influência de organismos 
internacionais financiadores, tais como FMI - Fundo Monetário 
Internacional - e Banco Mundial, nas políticas econômicas e sociais 
do país e na organização do sistema de ensino do país. Nessa época, 
documentos do Banco Mundial atribuíam à educação o compromisso 
de ampliação do mercado consumidor, a geração de trabalho e renda, 
o consumo e a padronização de comportamento social (SAPELLI, 
2003).

Da participação do Brasil em Jomtien, na Tailândia, em março 
de 1990 e, em Nova Delhi, em dezembro de 1993, a Conferência 
Mundial de Educação para Todos, convocada pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO -, 
Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF -, Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - e Banco Mundial, 
fica o compromisso de construção das bases de um Plano Decenal de 
Educação.

Segundo Oliveira (2000), por meio da LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996), 
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o Brasil atendeu aos compromissos assumidos internacionalmente. 
Dentre os compromissos, constava a necessidade de buscar atender 
à demanda de universalização do ensino básico. Com a intenção 
de elaborar o Plano Decenal de Educação para Todos, organizou-se 
uma Comissão Especial, pautada no discurso de diminuição dos altos 
índices de analfabetismo e promoção da inclusão e da integração 
desse contingente humano na vida social produtiva (GORNI, 2001).

Ainda no campo da educação, mais especificamente ligado aos 
conteúdos administrativos, propôs-se um novo modelo de gestão da 
escola com o objetivo de aumentar a eficiência e a eficácia do sistema 
de ensino. Novos termos passaram a constituir elementos importantes 
para a efetivação da gestão democrática, destacando-se entre eles a 
descentralização dos recursos financeiros, a autonomia às unidades 
escolares e a criação e o fortalecimento de mecanismos de participação 
da sociedade no interior da escola, baseado no pressuposto de que as 
escolas devem superar os problemas educacionais e administrativos.

1.1.2 A eleição de diretores ou dirigentes da escola

A proposta de gestão democrática sugeriu que a escolha do 
diretor de escola, seguindo a legislação vigente, também pudesse ser 
realizada por meio de eleição, na qual a comunidade escolar, a partir 
de comissão própria, ficasse responsável pela organização de todo 
processo. Dessa maneira, o cargo de diretor, até então muitas vezes 
assumido ou ocupado a partir de indicação, passa a ser ponderado pela 
comunidade escolar, como também por meio de concurso público.

Sobre a escolha de diretor de escola, Paro (2001) considera altamente 
positiva a exigência de experiência docente como pré-requisito para o 
exercício das funções ligadas à direção da escola. Considera igualmente 
benéfico o estabelecimento de concurso público como norma para 
ingresso ao cargo ou função, o que torna o sistema eletivo, capaz de 
dar legitimidade política ao desempenho de suas funções.

1.1.3 O pedagogo e seus conflitos diante da proposta de gestão 
democrática no interior das instituições de ensino

 No que se refere ao trabalho do pedagogo, com o objetivo de atender 
à nova realidade que envolve, principalmente, o contexto educacional, 
social e político, segundo Pimenta (2001), surge a necessidade de 
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reestruturação e ampliação dos conceitos e ações ligadas ao trabalho 
do pedagogo individualmente, como também enquanto profissional 
que compõe a Coordenação Técnico-Pedagógica na escola. A proposta 
enfatiza o estabelecimento de uma prática pautada no diálogo, visando 
à busca de valorização da produção efetiva de um trabalho conjunto e 
comprometido. 

A proposta sugere que a equipe diretiva, bem como a equipe 
pedagógica, no uso de suas atribuições, procure articular as atividades da 
escola com as instâncias colegiadas e demais órgãos complementares 
(Conselho Escolar, APMF - Associação de Pais e Funcionários - e 
Grêmio Estudantil), presentes na escola.

Seguindo essa proposta, muitos intervenientes tornam o ambiente 
conflituoso, justamente pela maneira como são conduzidas as 
mudanças. Um primeiro fator é a sobrevivência das concepções 
de Supervisão e Orientação, que ainda permeiam questões ligadas 
à formação e à capacitação desses profissionais. Outro fator a ser 
considerado é o modelo de administração característico do período 
anterior que, além de sobreviver, continua ainda resistindo ao 
desenvolvimento das práticas democráticas na escola. 

Tratando sobre a temática antes do advento da Lei de Gestão 
Democrática, ao reconhecer o caráter dominantemente burocrático 
da Supervisão Escolar, Silva Jr. (1984) já indicava a necessidade de 
que os supervisores escolares cuidassem de transcender o trabalho 
burocrático, em razão do que o novo tempo os incitava a assumirem 
a função verdadeiramente pedagógica. Afirmava também que muitos 
supervisores ainda desempenhavam  o papel de auxiliares de ensino, 
de inspetores, fiscalizadores de normas preestabelecidas pela direção 
das escolas ou instâncias superiores. Do mesmo modo, o autor chama 
a atenção para o fato de que o pedagogo, ao realizar inúmeras tarefas 
do cotidiano de maneira submissa, corre o risco de tornar-se “tarefeiro”. 
Sobrecarregado pela burocracia, suas ações permanecem submetidas 
a um ativismo inconsequente ou sujeitas ao autoritarismo ingênuo, 
enquanto sem perceber, relega a um segundo plano, a organização 
pedagógica, verdadeira essência de seu trabalho na escola. 
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1.1.4 O pedagogo e suas atribuições diante da proposta de gestão 
democrática no interior das instituições de ensino

A concepção de gestão democrática supõe que o pedagogo, no 
exercício de sua função, problematize e desmistifique as origens da 
concepção conservadora que serve estrategicamente a determinadas 
correntes políticas, e delas se desvencilhe, para propor uma concepção 
de pedagogo voltado ao trabalho coletivo e democrático. O desafio 
atual, segundo Medina (1995), está em que o profissional do ensino 
assuma uma prática embasada no conceito transformador da 
educação, atuando como elemento de transformação da escola, em 
um trabalho conjunto com os professores.

O Pedagogo tem sob sua responsabilidade, a articulação e 
organização da prática Pedagógica na escola, com o apoio de sua 
esquipe pedagógica composta pela supervisão, direção e orientação 
escolar. Junto a sua equipe o pedagogo atua em várias frentes na 
escola, tendo como premissa proporcionar aos docentes e alunos 
o devido suporte para o enfrentamento das dificuldades de ensino 
e aprendizagem, portanto cabe ao pedagogo atuante na gestão 
democrática promover a participação da comunidade e profissionais 
da escola na construção e atualização do Projeto Político Pedagógico, 
aproximando assim a comunidade do trabalho desenvolvido na escola.

No que se refere a Lei de Gestão democrática, entende-se, 
portanto, que a atuação do Pedagogo não pode mais se limitar ao 
fazer democrático. Como sujeito de sua formação continua, faz-se 
necessário ao pedagogo a busca e construção contínua de referências 
teóricas que deem suporte ao exercício de sua prática educativa, 
atuando como um educador empenhado no processo coletivo de 
construção, apropriação e disseminação do saber.

Aparentemente, também caminham nessa direção as modificações 
introduzidas na formação e admissão desse profissional, designado 
agora com a nomenclatura Profissional da Educação. Seguindo o 
descrito na Lei LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996), o pedagogo pode adentrar 
o espaço educativo escolar e não escolar por meio de concurso 
público, assumindo na escola a função de Pedagogo/Coordenador 
Pedagógico, Supervisor Escolar e/ou Orientador Educacional. 
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Para saber mais

Você já ouviu falar sobre o Projeto de Lei nº 6.847 (BRASIL, 2017)?

Ele trata sobre a Regulamentação do Exercício da Profissão de Pedagogo 
no Brasil.

Para saber mais, acesse o link indicado a seguir:

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_
mostrarintegra;jsessionid=5E5050FC2D44FB583345ED5070DA9F69.
proposicoesWebExterno2?codteor=1527482&filename=Avulso+-
PL+6847/2017>. Acesso em: 26 set. 2017.

1.2 O pedagogo atuando na docência

O domínio do conhecimento pedagógico pode ser entendido como 
objeto primordial para docência. Nesse contexto, a docência passa a 
ser apresentada como base para a formação do pedagogo. Estudos 
recentes têm definido as dimensões necessárias para a formação 
de professores. Tais dimensões abrangem desde o desenvolvimento 
pessoal e social, domínio da especialidade, domínio pedagógico-
didático, dimensão histórico-cultural, institucional e administrativa, 
além da dimensão investigativa. 

A formação docente é entendida como ação educativa que se 
reflete no processo pedagógico metódico e intencional, construído a 
partir de relações sociais, étnico-raciais e produtivas.

A docência abrange tanto as atividades pedagógicas em sala de 
aula quanto os demais trabalhos de natureza educativa que exigem 
acompanhamento pedagógico no espaço escolar e não escolar.

Ao se buscar maior compreensão sobre o trabalho efetivo do 
professor, o que mais chama a atenção é seu caráter não material, em 
que o produto e o processo se confundem. Não existe um produto 
palpável, nem um bem material resultante da sua ação. Existem, sim, 
processos sociais e culturais em constante construção.

Diante desse panorama, sugere-se a formação de um educador que 
consiga analisar e compreender, com consciência crítica, a realidade 
social, a realidade escolar e todo contexto que, de alguma forma, 
beneficie-se dela. Assim, o pedagogo poderá exercer a docência 
na Educação Infantil (cuidar e educar - desde o berçário até o pré-
escolar), docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Também 
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poderá ministrar aula de Ensino Religioso, de metodologias em curso 
de Magistério, disciplinas de Filosofia e Sociologia da Educação em 
curso de Ensino Médio. Ainda ministrar aulas ligadas às disciplinas 
dos cursos de Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos, 
entre outros. Na área de apoio escolar, tanto em instituições de ensino 
público ou privado, em hospitais, em presídios, em organizações 
não governamentais - ONGs - e empresas, o pedagogo também já 
conquistou seu espaço, podendo exercer várias atividades ligadas à 
organização do trabalho pedagógico.

1.3 O pedagogo atuando na gestão escolar e não escolar

O pedagogo poderá atuar na gestão, contribuindo com a equipe 
diretiva ou como integrante de equipe pedagógica em espaços 
escolares e não escolares. Sua contribuição pode ser referência 
para a coordenação do processo de democratização do trabalho 
pedagógico no que diz respeito à organização da Proposta Curricular, 
ao Planejamento Educacional, ao Projeto Político-Pedagógico de 
unidades escolares e sistemas educativos.

Pautado nesse pressuposto, o curso de Pedagogia propõe formar 
o docente participante na organização e gestão em instituições de 
ensino. Sua formação se fundamenta na organização do trabalho 
pedagógico que se realiza em espaços escolares e não escolares. 
Engloba planejamento, elaboração, implantação e acompanhamento 
de atividades educativas. O trabalho implica desde a coordenação 
até a avaliação de tarefas próprias da área da educação, projetos, 
experiências educativas escolares e não escolares. 

Para saber mais

A gestão da escola diz respeito à forma como se organiza e se 
desenvolve o trabalho educativo com participação e tomada de 
decisão dos envolvidos. Ao tratar sobre a gestão democrática na escola, 
Dourado (2002) afirma que gestão democrática, em seu sentido lato, é 
um espaço de participação, de descentralização do poder e, portanto, 
de exercício da cidadania - prática social transformadora.
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Assim, contribuindo com a gestão da escola, o pedagogo poderá 
desenvolver atividades ligadas ao Conselho Escolar, direção de escola, 
coordenação pedagógica na Educação Infantil (cuidar e educar 
- desde o berçário até o pré-escolar), nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio e Educação de Jovens e 
Adultos. Ainda poderá atuar na coordenação pedagógica, contribuindo 
para a organização da Proposta Curricular, Planejamento Educacional, 
reestruturação do Projeto Político-Pedagógico de instituições de 
ensino, além de atuar na gestão em cursos livres, tais como cursinho 
para vestibular, curso de línguas, autoescola, e em outras áreas que 
sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

1.4 O pedagogo e a pesquisa

Na pedagogia, a reflexão é considerada ponto de partida para novos 
conhecimentos, experimentações e intervenções pedagógicas. Alguns 
autores afirmam que a ação docente se diferencia das demais profissões 
por ser um objeto de constante questionamento, em confronto com o 
construído e o reconstruído.

Nessa perspectiva, a didática, enquanto mediadora entre conteúdos/
conhecimentos teóricos e práticos, entre as teorias da educação 
e a prática escolar, é uma disciplina marcadamente pedagógica. 
A pesquisa provoca a reflexão sobre os aspectos pedagógicos do 
ensino, problematiza conceitos dotados de significado, que podem 
ser utilizados na sua realidade, além de contribuir ou provocar a 
continuidade de leituras, ampliando a preparação continuada para o 
ensino.

O campo da pesquisa propicia ao pedagogo a possibilidade de 
contribuir para a produção e a difusão do conhecimento científico-
tecnológico, em contextos escolares e não escolares. A pesquisa, 
enquanto base articuladora das diferentes áreas do conhecimento, 
torna-se elemento essencial na formação do professor. As atuais 
disciplinas, atividades e discussões propostas contribuem para a 
tentativa de superar a formação estritamente técnica realizada durante 
décadas anteriores. 

A complexidade do ato educativo, envolvendo a interação entre os 
sujeitos, exige a participação de todos, especialmente dos profissionais 
responsáveis pela ação educativa. Torna-se interessante reafirmar que 
a formação de professores tem sido entendida como um processo 
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desencadeado na formação inicial que vai se aprimorando durante 
toda a vida profissional, através de formação continuada.

Através da pesquisa, o pedagogo pode adquirir informações, 
conhecimentos seguros e úteis sobre o processo educativo, de forma 
geral e, mais especificamente, sobre as dificuldades e as necessidades 
individuais dos alunos, entre outros. O pedagogo-pesquisador tem a 
possibilidade de problematizar, analisar, avaliar, buscar respostas para 
várias situações ligadas à educação ou aquelas entendidas em um 
contexto mais amplo, envolvendo o social, o político, o econômico, 
entre outros.

Pouco se tem falado sobre a relevância da pesquisa para o trabalho 
do professor/pedagogo. Sobre como o professor consegue alcançar 
competências para desenvolver investigações que aprofundem seus 
conhecimentos, a produção do conhecimento, em alguns países, 
é requisito básico ao exercício da docência. Deve satisfazer critérios 
específicos de originalidade, validade e legitimidade diante da 
comunidade científica.

Considerando que o professor exerce uma função importante diante 
do processo de transformação da informação em conhecimento, as 
perguntas, os dilemas, as incertezas e os conflitos experimentados, 
contribuem para o exercício da reflexão metódica, partindo da sua 
própria realidade vivenciada, auxiliando no desenvolvimento profissional 
do professor. 

1.5 O campo de atuação do licenciado em Pedagogia seguindo a 
Resolução CNE nº 1, que institui as DCN (2006)

Seguindo as DCN, o pedagogo, no uso de suas atribuições nos 
espaços escolares e não escolares, deve atuar na:

• Docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio 
na modalidade normal, assim como em Educação Profissional, na 
área de serviços e apoio escolar, além de em outras áreas nas quais 
conhecimentos pedagógicos sejam previstos.

• Gestão educacional, entendida em uma perspectiva 
democrática, que integre as diversas atuações e funções do trabalho 
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pedagógico e de processos educativos escolares e não escolares, 
especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, 
à coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de 
projetos pedagógicos, bem como análise, formulação, implementação, 
acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais na 
área de educação.

• Produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico 
do campo educacional. 

Por conseguinte, o egresso do curso de Pedagogia deverá estar 
apto a:

• Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de 
uma sociedade justa, equânime e igualitária.

• Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, 
de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, 
entre outras, física, psicológica, intelectual e social.

• Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças 
do Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram 
oportunidade de escolarização na idade própria.

• 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.

• Reconhecer e respeitar as manifestações e as necessidades 
físicas, cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas 
relações individuais e coletivas.

• Aplicar modos de ensinar unindo diferentes linguagens, Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação 
Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 
desenvolvimento humano, particularmente de crianças.

• Relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas 
à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 
domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 
desenvolvimento de aprendizagens significativas.

• Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 
educativa, a família e a comunidade.
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• Identificar problemas socioculturais e educacionais com 
postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 
complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, 
étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, entre outras.

• Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 
diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, 
escolhas sexuais, entre outras.

• Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre 
a área educacional e as demais áreas do conhecimento.

• Participar da gestão das instituições em que atuem 
enquanto estudantes e profissionais, contribuindo para elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do 
projeto pedagógico.

• Participar da gestão das instituições em que atuem planejando, 
executando, acompanhando e avaliando projetos e programas 
educacionais, em ambientes escolares e não escolares.

• Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre 
outros, sobre seus alunos e a realidade sociocultural em que estes 
desenvolvem suas experiências não escolares, sobre processos de 
ensinar e de aprender, em diferentes meios ambientais ecológicos, 
sobre propostas curriculares e sobre a organização do trabalho 
educativo e práticas pedagógicas.

• Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para 
construção de conhecimentos pedagógicos e científicos.

• Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 
determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e 
encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 

No caso dos professores indígenas e de professores que venham 
a atuar em escolas indígenas, dada a particularidade das populações 
com que trabalham, das situações em que atuam, sem excluir o acima 
explicitado, deverão:

• Promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de 
vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do 
povo indígena junto a quem atuam e os provenientes da sociedade 
majoritária.

• Atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e 
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ao estudo de temas indígenas relevantes. Essas mesmas orientações 
aplicam-se à formação de professores para escolas de remanescentes 
de quilombos ou que se caracterizem por receber populações de 
etnias e culturas específicas.

Finalizando a seção

Finalizando a seção, convidamos você a demonstrar seus 
conhecimentos sobre a temática tratada até aqui, participando das 
atividades de aprendizagem indicadas a seguir.

Atividades de aprendizagem

1. De acordo com Paro (2001), a gestão democrática favorece a efetivação 
de uma organização escolar na qual o esforço coletivo predomine 
até nas decisões a serem tomadas. Para a composição das instâncias 
colegiadas, torna-se imprescindível a participação de todos os integrantes 
da comunidade escolar. Conforme indicado, a partir de uma eleição, os 
representantes (pedagogo, professores, funcionários diversos, alunos, 
pais e representantes da comunidade local) são indicados por seus pares. 
Após a eleição, cada membro eleito assume compromisso de representar 
seus pares, imbuído de um mesmo propósito, ou seja, o de entender a 
participação na escola como um processo a ser construído coletivamente. 

Fonte: PARO, Vitor Henrique. Escritos sobre educação. São Paulo: Xamã, 
2001. 
Dando continuidade à leitura e à análise das afirmativas indicadas a seguir, 
destaque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

Ainda sobre o processo de implementação da gestão democrática na escola, 
é importante considerar que: 
(  ) Os membros do Conselho Escolar contribuem para análise e debate de 
questões políticas, pedagógicas, administrativas e financeiras.
( ) A APMF participa de maneira efetiva, articulando questões ligadas ao 
financeiro, administrativo e pedagógico com a comunidade.
(  ) Os representantes do Grêmio Estudantil têm como uma de suas 
atribuições defender os interesses individuais e coletivos dos estudantes. 
(  ) Cabe ao pedagogo buscar maneiras de reproduzir e enaltecer os 
resquícios estratégicos da concepção conservadora, presente no espaço 
escolar. 
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 (  ) O processo coletivo de tomada de decisões supõe a presença de 
conflitos permanentes, prevalecendo a imposição do diretor, autoridade 
máxima da escola.

Após análise, podemos considerar como resposta correta:

A) F – V – F – V – V. 
B) F – F – F – V – F.
C) F – V – V – F – F.
D) F – F – V – V – V.
E) V – V – V – F – F.

2. A gestão democrática pressupõe a eleição dos dirigentes escolares 
regulamentados em lei específica. Documentos indicam desde os critérios 
para a realização da eleição da equipe diretiva até a composição e as normas 
de funcionamento das instâncias colegiadas que podem auxiliar no trabalho 
da direção. Diante dessa perspectiva, é pertinente considerar que o princípio 
da gestão democrática no espaço educativo compreende:

I) Implantação do Conselho Tutelar.
II) Centralização das relações de poder.
III) Avaliação coletiva das ações realizadas pela comunidade escolar.
IV) Fortalecimento do Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e APMF.

Após realização da leitura e análise, pode ser considerado que:

A) Apenas a afirmativa I apresenta dados corretos.
B) As afirmativas I e II apresentam dados corretos.
C) As afirmativas I e III apresentam dados corretos.
D) As afirmativas III e IV apresentam dados corretos.
E) Apenas a afirmativa IV apresenta dados corretos.
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Seção 2
O espaço educativo e as instâncias colegiadas
Introdução à seção

Pensar no espaço educativo e na maneira como as relações se 
estabelecem nesses espaços, implica no primeiro momento reflexão 
sobre a função principal do espaço educativo, ou seja, a maneira como 
os profissionais desses espaços contribui para a formação de pessoas.

Nessa perspectiva, a docência deve possibilitar aos alunos 
apropriação dos conhecimentos científicos de forma sistematizada. 
Os conteúdos não devem ser desenvolvidos de forma isolada, 
fragmentada, mas, sim, de maneira contextualizada. A contextualização 
consiste em o aluno conseguir compreender e relacionar diferentes 
conteúdos com sua vivência social.

Por meio da mediação, o processo pedagógico ganha corpo 
envolvendo intelectual e afetivamente os alunos, seguindo suas 
necessidades pessoais e sociais com objetivo de tornarem-se 
instrumento de transformação social.

2.1 Espaço educativo deve priorizar o respeito às diferenças

As políticas de universalização de acesso ao espaço educativo, 
segundo Libâneo (2012), ajudaram a reformular a escola na tentativa 
de assegurar o respeito às diferenças sociais e culturais. O respeito às 
diferenças psicológicas dos alunos, observando seus potenciais, suas 
habilidades cognitivas, seu ritmo de aprendizagem, bem como chama 
atenção dos professores sobre a necessidade de flexibilização no que 
se refere às práticas e aos instrumentos de avaliação escolar. 

O autor quando trata das questões ligadas à avaliação de 
aprendizagem, destaca que, desde os anos de 1950 a 1970, temas 
como progressão continuada e promoção automática, já eram 
cogitados pelas políticas educacionais e efetivadas na prática escolar.
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2.1.1 A diversidade no contexto da gestão democrática

 É importante que o pedagogo reconheça a função social dos 
espaços educativos, seguindo a legislação e a maneira como as 
políticas educacionais abordam a temática ligada à educação como 
direito de todos.

A Educação Infantil é entendida como a primeira etapa da 
educação básica, tendo como finalidade complementar a ação da 
família, auxiliando no desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade. Ela sugere que seja acompanhado o desenvolvimento 
da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. O 
atendimento à criança deve ser dado nos Centro de Educação Infantil 
- CEI. O acompanhamento desde os primeiros meses de vida se inicia 
no berçário, creche (zero a três anos), seguindo até o pré-escolar (três 
a cinco anos).

 No enfoque da Educação Inclusiva, o Centro de Educação 
Infantil tem o compromisso de acolher crianças com necessidades 
educacionais especiais, tais como deficiência física, visual, auditiva, 
cognitiva, com transtornos mentais e emocionais. Ainda no contexto 
da diversidade, o aluno deve ser respeitado em suas diferenças de raça/
etnia: índios, negros, brancos, ciganos, asiáticos, quilombolas, entre 
outros.

O Ensino Fundamental, dentre os diversos objetivos assegurados 
na lei, deve prestar atendimento e colaborar para a formação básica 
do cidadão, contribuindo para seu domínio da leitura, escrita, cálculo, 
entre outros. O atendimento ao aluno do Ensino Fundamental em sua 
1ª Fase (compreende dos seis aos dez anos - 1º ao 5º ano), deve ser 
acompanhada pelo município, enquanto que a 2ª Fase (compreendida 
dos 11 aos 14 anos - 6º ao 9º ano) deve ser acompanhada pelo Estado. 

Interessante destacar que a lei sugere que as instituições podem 
se organizar internamente de acordo com critérios e especificidades 
apontadas pela região ou comunidade que a escola atende. Um 
exemplo está no atendimento ao aluno que se encontra fora dos 
padrões de atendimento, seguindo o critério da idade/série. Se esse 
aluno por algum motivo deixou de frequentar a escola em anos 
anteriores, ele deve ser inserido novamente em turmas de ensino 
regular, mesmo com a defasagem apresentada. 
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O atendimento no ensino regular é dado aos alunos inclusive 
oriundos ou contemplados em outras modalidades de ensino, tais 
como: Educação no Campo, Educação Especial, Ensino Religioso, 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena e Educação 
Prisional. O atendimento ao aluno da Educação Especial deve ser dado 
respeitando-se as necessidades do deficiente físico, visual, auditivo, 
cognitivo, com transtornos mentais, emocionais, entre outros. 

No contexto da diversidade, o aluno deve ser respeitado em suas 
diferenças envolvendo raça/etnia: índios, negros, brancos, ciganos, 
asiáticos, quilombolas, entre outros.

Quanto ao Ensino Médio, etapa final da educação básica, que 
atende o aluno desde os 14 anos até a idade adulta, o tempo se 
apresenta como momento de consolidação e aprofundamento de 
conhecimentos adquiridos anteriormente. Nessa fase, a escola deve 
propiciar oportunidade para que o aluno seja capaz de se adaptar 
em diferentes contextos, desenvolver sua autonomia intelectual 
e pensamento crítico com o objetivo de dentre, outras situações, 
habilitar-se profissionalmente, visando prosseguimento nos estudos. 
Para isso, a instituição de ensino poderá preparar o aluno para o 
exercício de profissões técnicas, ofertando cursos em seu ambiente 
escolar ou mesmo em parceria com instituições especializadas em 
educação profissional. 

O Ensino Médio também atende alunos oriundos de outras 
modalidades de ensino, tais como: Educação no Campo, Educação 
Especial, Ensino Religioso, Educação de Jovens e Adultos, Educação 
Indígena e Educação Prisional. Alunos da Educação Especial: deficiente 
físico, visual, auditivo, cognitivo, com transtornos mentais, emocionais, 
dependentes químicos, entre outros. No tocante ao discurso da 
diversidade, os profissionais devem buscar formas de combate ao 
preconceito, discriminação envolvendo raça/etnia: índios, negros, 
brancos, ciganos, asiáticos, quilombolas, homossexuais, adolescentes, 
jovens, adultos, 3ª idade, analfabetos, migrantes, profissionais do sexo, 
privados de liberdade, entre outros.
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Questão para reflexão

Afinal, o que são instâncias colegiadas?

No contexto, as instâncias colegiadas são aquelas em que todos os 
interessados pelo espaço educacional podem participar opinando, 
questionando, buscando melhores resultados, novas formas de 
trabalho, visando à qualidade do ensino.

Estimados alunos, respondendo ao nosso questionamento, vamos 
destacar nessa seção: Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e APMF 
(Associação de Pais, Mestres e Funcionários) 

Dando ênfase à legislação, se analisarmos a LDB nº 9.394/96, no que 
diz respeito à gestão democrática, é importante considerar os artigos 14 
e 17 dessa lei. Os artigos sugerem que os responsáveis pelos sistemas, 
bem como pelas instituições de ensino devam responsabilizar-se pela 
definição das normas ligadas à possibilidade de gestão democrática 
na educação básica. A lei sugere a implantação ou o fortalecimento 
das instâncias colegiadas, merecendo destaque o Conselho Escolar 
e a integração de progressivos graus de autonomia pedagógica, 
administrativa e financeira, de acordo com as peculiaridades de cada 
instituição de ensino.

2.2 Conselho Escolar

De acordo com o Programa Nacional de Fortalecimento do 
Conselho Escolar (2004,) o Conselho Escolar constitui-se um dos 
mais importantes mecanismos de democratização da Gestão de uma 
escola, representado através de instância colegiada, ou seja, contando 
com a representação da comunidade educativa, composta por 
direção, pedagogo, professores, funcionários da escola, alunos, pais e 
representantes da comunidade local.  

Quanto à sua composição, o Conselho Escolar deve privilegiar a 
possibilidade de efetiva participação, valorizando a representatividade, 
a disponibilidade e o compromisso dos envolvidos. De acordo com o 
princípio da representatividade, que abrange toda a comunidade escolar, 
terá assegurada na sua constituição a seguinte proporcionalidade: 50% 
para a categoria de profissionais da escola, diretor, equipe pedagógica, 
corpo docente, funcionários administrativos e de serviços gerais e 50% 
para a categoria da comunidade atendida pela escola, alunos, pais de 
alunos, representantes da APMF, representante do Grêmio Estudantil e 
representante dos movimentos sociais organizados.
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A participação da comunidade no Conselho Escolar, como já 
vimos, possibilita uma série de responsabilidades de todos com relação 
ao bom andamento das atividades a serem realizadas.

2.2.1 Atribuições do Conselho Escolar

Ao tratarmos do Conselho Escolar, destacamos as seguintes 
atribuições, o acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico 
da escola garantindo a construção coletiva embasada na gestão 
democrática; a análise e aceitação do Plano Anual da escola, com base 
no regimento Escolar e PPP, considerando sua forma de funcionamento 
de acordo com a aprovação da comunidade escolar, assim como 
também o acompanhamento e a avaliação de desempenho da escola 
acerca das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Anual da escola, 
a definição de regras para a utilização do prédio escolar com base nas 
leis; cabe também ao Conselho Escolar analisar os projetos elaborados 
a serem executados e os projetos em execução na escola, a fim de 
avaliar a relevância da aplicação destes para o processo educativo; 
acompanhar e propor ações pedagógicas, administrativas e financeiras, 
de acordo com as necessidades da escola, a fim de contribuir com 
o avanço e melhoria do processo ensino aprendizagem; o Conselho 
escolar deve estar atento à reformulação e elaboração do Estatuto 
do Conselho Escolar, seguindo as premissas da Secretaria de Estado 
da Educação (SEED) e a legislação vigente além acompanhar e a 
provar o cumprimento do Calendário Escolar; organizar e estipular 
critérios para a aquisição do material escolar; continuamente avaliar 
a destinação dos recursos financeiros na escola, além de fiscalizar a 
gestão administrativa, financeira e pedagógica da escola; estar atento 
ao acompanhamento dos índices educacionais, buscando soluções 
e propondo intervenções pedagógicas e/ou medidas socioeducativas 
que visem a melhoria dos indicadores e a qualidade educacional no que 
se refere ao abandono escolar, aprovação / reprovação, aprendizagens 
entre outros aspectos que permeiam o âmbito escolar e com base na 
Lei nº 8.069/90, referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA, cabe ao Conselho Escolar junto à comunidade e funcionários 
da escola, promover ações que visem o cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente garantidos pela Lei.
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2.3 APMF - Associação de Pais, Mestres e Funcionários

A Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF -, é um órgão 
de representação dos pais, mestres e funcionários do estabelecimento 
de ensino, sem caráter político partidário, religioso, racial e sem fins 
lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e conselheiros, 
sua constituição segue prazo determinado. A Associação de Pais, 
Mestres e Funcionários - APMF -, tem como objetivo possibilitar a 
aproximação da comunidade com o Projeto Político-Pedagógico da 
escola, principalmente no suporte aos programas culturais, esportivos 
e de pesquisa.

2.4 Grêmio Estudantil

A instituição do Grêmio Estudantil está contida na Lei Federal nº 
7.398, de 4 de novembro de 1985 (BRASIL, 1985), que, em seu Artigo 
1º, assegura aos estudantes dos estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º 
graus, (atualmente entendido como Ensino Fundamental e Médio), o 
direito de se organizar em entidades autônomas, representativas dos 
interesses dos estudantes. Essa garantia foi ratificada na Lei Estadual 
nº 11.057, de 17 de janeiro de 1995, a qual, além de assegurar a livre 
organização dos grêmios estudantis, reforça, em seu artigo 4º, que é 
vedada, sob pena de abuso de poder, qualquer interferência estatal e/
ou particular que prejudique as atividades dos grêmios, dificultando ou 
impedindo seu livre funcionamento.

O Grêmio Estudantil é o órgão de representação dos estudantes da 
escola. Seus eleitos devem representar o desejo coletivo dos discentes. 
Além de buscar formas de promover a participação e a integração de 
todos alunos da escola, também devem favorecer o desenvolvimento 
da consciência crítica dos estudantes. Assim como as demais instâncias 
colegiadas, o Grêmio Estudantil não possui fins lucrativos.

A liderança do Grêmio Estudantil representa os demais estudantes 
na defesa de seus direitos. Os membros do Grêmio, de maneira 
organizada, devem articular ações envolvendo a comunidade escolar. 
Nessa perspectiva, a promoção de atividades educativas, culturais, 
sociais e desportivas, além de estreitar o relacionamento com a 
comunidade, também favorece o estreitamento de relações com as 
demais instituições de ensino.

Embora esteja estabelecida em lei a constituição do Grêmio 
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Estudantil, não são todas as escolas que o possuem, pois ainda 
necessita de um maior envolvimento da comunidade escolar quanto à 
compreensão do papel dessa instância dentro da escola. É de extrema 
importância que as escolas incitem a propagação das instâncias 
colegiadas, a fim de apresentarem os objetivos e as estruturas de cada 
um dos grupos que as compõem, para a melhoria da educação.

Para saber mais

Acesse o vídeo disponibilizado pela Secretaria de Educação, a 
conferência aborda a temática: O papel das instâncias colegiadas da 
Educação Pública. Nela foi tratada a efetivação da gestão democrática 
e a importância da participação de todos os atores da comunidade 
escolar nas ações concretas do cotidiano da escola. Discute-se também 
a importância do Conselho Escolar, Associação de Pais, Mestres e 
Funcionários (APMF) e Grêmio Estudantil. Disponível em: <http://www.
educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18234>. 
Acesso em: 23 out. 2017.

Atividades de aprendizagem 

1. A educação que acontece na escola, unindo o processo de ensino e de 
aprendizagem, deve partir da atitude investigativa do professor e da maneira 
como a gestão, seguindo o princípio da democracia, organiza o trabalho na 
escola. No sentido de demonstrar seus conhecimentos sobre a educação 
escolar, é correto afirmar que a educação:

a) Somente se viabiliza por meio de legislação e mérito social.
b) A educação informal se preocupa com a politização de seus integrantes.
c) Persegue e faz objeções à sistematização de conteúdos curriculares.
d) A educação escolar sugere respeito às experiências vivenciadas pelos 
alunos.
e) A educação formal contribui para a manutenção da doutrinação.

2. Associe as colunas de acordo com o conceito tratado nesse estudo, no 
que se refere às instâncias colegiadas:
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(1) Conselho de Classe (  ) Organização colegiada que trata de assuntos didáticos e 
pedagógicos, com base no Projeto Político-Pedagógico da 
escola e também no regimento escolar.

(2) Associação de Pais, 
Mestres e Funcionários

( ) Órgão máximo da instituição, pois é constituído por 
membros de todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar, sendo estes: alunos, pais ou responsáveis, professores, 
funcionários, pedagogos, diretores e também a comunidade 
externa.

(3) Conselho Escolar (  ) Grupo de representação dos pais, mestres e funcionários da 
instituição de ensino.

(4) Grêmio Estudantil (  ) Órgão de representação dos estudantes da escola. Representa o 
desejo coletivo dos discentes e o desenvolvimento da consciência 
crítica dos alunos. Assim como as demais instâncias colegiadas, não 
possui fins lucrativos.

Assinale a alternativa que representa a sequência correta:
A) 1 – 3 – 2 – 4.
B) 2 – 4 – 1 – 3. 
C) 1 – 2 – 3 – 4. 
D) 1 – 3 – 4 – 2.
E) 4 – 3 – 2 – 1. 
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Seção 3
Projeto Político-Pedagógico - PPP
Introdução à seção

Estimado acadêmico, mesmo sabendo que muitas instituições já 
trabalham em busca da excelência no que se refere ao processo de 
ensino e aprendizagem, ao tratarmos sobre os documentos que regem 
o trabalho no espaço educativo, devemos pensar no envolvimento de 
todos durante sua elaboração. O envolvimento profissional sugere 
reflexão no que se refere à qualidade do trabalho realizado no espaço 
educativo, desde a implementação das ações propostas até a avaliação 
no sentido de almejar novas mudanças educacionais.

3.1 O Projeto Político-Pedagógico e o espaço educativo

O PPP tem a ver com a organização do trabalho da escola como um 
todo e como organização da sala de aula (ação educativa), incluindo 
relação com o contexto social imediato, trabalhar conflitos, superar 
relações competitivas e autoritárias, procurando preservar a visão de 
totalidade.

Ao tratarmos sobre a estruturação do Projeto Político-Pedagógico, 
necessitamos compreender os conceitos abordados a partir dele, pois 
contribuem para a organização do trabalho nos espaços educativos.

A conquista da autonomia da instituição pública de ensino pode 
ser traduzida pela construção de seu Projeto Político-Pedagógico. 
Isso se encontra previsto na LDB nº 9.394/96, ao indicar que se torna 
importante a participação de alunos, professores, pais, funcionários e 
demais interessados pelo desenvolvimento do trabalho. No entanto, 
mesmo tal indicação estar contemplada na Lei, em seu aspecto formal 
e legal, segundo Souza (2003), ainda não se garante a condição de seu 
exercício pleno como construção conjunta.

Cabe aos membros do Conselho Escolar acompanhar o 
desenvolvimento da prática educativa, do processo de ensino e 
aprendizagem, analisando o indicado pelo PPP no confronto com a 
prática realizada pelos profissionais da escola.

 A função político-pedagógica do PPP se expressa no 
comprometimento dos envolvidos durante todo o processo educativo. 
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O foco privilegiado pelo PPP deve estar condicionado à aprendizagem 
do aluno. Isso se expressa por meio do planejamento, implantação, 
implementação e avaliação de todos os envolvidos com o trabalho na 
escola. 

Seguindo essa perspectiva, cabe aos membros do Conselho 
Escolar participarem ativamente desde a elaboração até a avaliação 
daquilo que trata o PPP. O processo permanente de acompanhamento 
e avaliação servirá como diagnóstico ou indicador de aspectos a serem 
revistos na prática cotidiana da escola, bem como nos procedimentos 
propostos ou idealizados.

O Projeto Político-Pedagógico deve ter como objetivo primordial 
a organização do trabalho pedagógico. Seu desdobramento 
pedagógico é demonstrado ainda durante o momento em que 
define sua intencionalidade, bem como suas ações educativas. Sua 
intencionalidade deve estar articulada ao compromisso sociopolítico 
da escola, principalmente no que se refere à formação de um 
determinado tipo de homem. 

Segundo Veiga (1998), a primeira atividade que os profissionais 
envolvidos devem buscar desvendar e definir é o tipo de educação a 
ser desenvolvido na escola, para torná-la uma prática democrática e 
comprometida. A opção da escola pela educação emancipadora pode 
vir a auxiliar na prática social.

De acordo com a autora, é preciso romper com a lógica 
massificadora da escola, que tem historicamente desconsiderado a 
diversidade de opiniões, posturas, aspirações e demandas dos atores 
sociais que agem no seu interior. É preciso respeitar e criar condições 
para o desenvolvimento das potencialidades e para o atendimento 
das necessidades específicas dos estudantes. Assim, o respeito ao 
pluralismo torna-se garantia de um ambiente efetivamente democrático 
na escola.

De acordo com Veiga (1998), o PPP pode ser considerado um 
instrumento de planejamento coletivo que procura resgatar a unidade 
do trabalho escolar e garantir que não haja uma divisão entre os que 
planejam e os que executam. Assim, os envolvidos necessitam zelar 
pela dimensão unitária do trabalho, resgatando a função educativa de 
todos os que atuam no espaço educativo.

Gentili (1994), ao analisar a questão da qualidade da educação 
compatível com a educação emancipadora, afirma que convém 
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verificar qual a lógica predominante que envolve as políticas públicas 
nos últimos anos, bem como o conceito de qualidade da educação 
que prevalece. Importante considerar que a qualidade não deve se 
reduzir apenas à superação do problema ligado à reprovação ou à 
evasão dos alunos do espaço educativo. 

Segundo Gentili (1994), a discussão sobre a importância da 
democratização como política para a educação e para a gestão implica 
compreender que a democratização da educação não se limita ao 
acesso, mas envolve e garante, também, a prática democrática que se 
desenvolve no interior da escola. 

De acordo com Gentili (1994), na educação emancipadora, o 
sentido de qualidade precisa ser decorrente do desenvolvimento das 
relações sociais (políticas, econômicas e culturais) contextualizadas e 
sua gestão deve contribuir para o fortalecimento da escola pública, 
construindo uma relação efetiva entre democratização e qualidade. 
Uma educação de qualidade visa à emancipação dos sujeitos sociais. 
A partir da concepção de mundo, sociedade e educação, que a escola 
deve procurar desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que 
auxiliam na forma pela qual o sujeito vai se relacionar com a sociedade, 
com a natureza e consigo mesmo. Assim, a escola de qualidade 
é aquela que rompe com modelos ou padrões preestabelecidos, 
contribuindo com a formação no aspecto cultural, antropológico, 
econômico e político, intimamente ligado à transformação da realidade 
e à emancipação dos sujeitos sociais.

Estimado acadêmico, nos próximos itens, apresentaremos 
a você as diferentes possibilidades, bem como os desafios que 
podem ser encontrados pelo pedagogo, frente ao processo 
organizacional que se instala e se efetiva constantemente no 
interior dos espaços educativos.

3.2 O pedagogo diante do processo organizacional no interior da 
escola

Refletir sobre os desafios vivenciados pelo pedagogo, que participa 
do processo organizacional em instituições de ensino será nosso 
enfoque a partir de agora.

Seguindo o estudo, perceberemos que o trabalho do pedagogo 
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se encontra envolvido em muitas dimensões ligadas ao contexto 
educacional, de maneira mais ampla e de maneira mais específica ao 
trabalho ligado ao ensino e à aprendizagem. 

São muitos os desafios enfrentados pelo pedagogo na escola. 
Iniciaremos tratando sobre a importância do relacionamento 
interpessoal, para em seguida abordarmos as demais dimensões 
indicadas na sequência. 

3.2.1 Relacionamento interpessoal

O relacionamento interpessoal também acaba por influenciar no 
trabalho coletivo, quando as pessoas envolvidas em um determinado 
conflito não se preocupam em buscar definição sobre a causa principal 
de um problema. Isso, às vezes, acaba gerando certo desconforto, ou 
mesmo ambientes ásperos, com pessoas tomando atitudes agressivas, 
irritantes, “descontando mau humor”, naqueles que nada têm a ver 
com as situações geradas pela intolerância ou mesmo pela falta de 
respeito de alguns.

Questão para reflexão

Iniciaremos nossa reflexão exercitando a autoavaliação, ou seja, 
refletiremos sobre nossas próprias ações:

1- Quem sou eu? 

2- Como me apresento diante do outro?

3- Como me comporto diante das críticas do outro ao meu trabalho? 

4- Como entendo minhas próprias atitudes?

5- Reflito sobre as atitudes do outro?

6- Disponibilizo tempo para ouvir o outro?

7- Considero as opiniões do outro no trabalho em grupo?

8- Me apresso em julgar as atitudes do outro?

9- Tomo atitudes que depois considero precipitadas?

10-  Respeito as ideias do outro?
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Tais questões devem permitir reflexão sobre nossa própria postura 
diante do trabalho coletivo. Para entendermos as situações e as 
dimensões que se fazem presentes no espaço educativo, temos que 
primeiramente nos entendermos como sujeitos, entendermos nossas 
próprias atitudes, as atitudes dos outros, e assim buscarmos um 
ambiente que satisfaça as necessidades para uma boa convivência, 
necessária no desenvolvimento do trabalho coletivo. 

3.2.2 Organização do trabalho pedagógico no espaço educativo

Frente aos desafios indicados atualmente à escola pública, 
identificamos alguns campos de intervenção, nos quais o pedagogo 
pode contribuir para a organização do trabalho pedagógico. De 
acordo com as demandas atuais, deve estar sempre explícita nas ações 
do pedagogo a investigação sobre a realidade, pois isso favorece 
a articulação entre as práticas escolares e as práticas educativas 
desenvolvidas em espaços mais distantes do contexto escolar (formal 
e não formal).

Paralelo a isso, a promoção de discussões e debates que favoreçam 
a análise sobre o significado da escola para aqueles que a frequentam, 
ou seja, equipe pedagógica, professores, alunos, pais, entre outros, 
pode contribuir para a própria organização do trabalho no interior da 
escola. 

Os desafios, as fragilidades e as conquistas realizadas pelo pedagogo 
no espaço escolar, podem incentivar os demais profissionais. Assim, 
apresentaremos a seguir, alguns elementos que integram o trabalho 
coletivo nos espaços educativos.

3.2.3 As possibilidades de atuação do pedagogo como articulador 
do trabalho no espaço educativo

A forma como o professor - pedagogo, atua no espaço educativo, 
espaço dinâmico, contribuindo com a organização do trabalho 
pedagógico, não se encontra indicado como “receita pronta”. Cada 
situação merece um olhar diferenciado, atendimento particular. 
Mediações a serem articuladas de acordo com as necessidades do 
momento ou da rotina preestabelecida de maneira a suportar certa 
flexibilidade. O que se pode afirmar é que a prática social na qual o 
pedagogo se faz presente, quando associada à realidade da escola 
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e aos conhecimentos científicos, sugere mudanças que vão se 
estabelecendo enquanto construção humana. 

Assim, apresentaremos alguns elementos e espaços inseridos 
no contexto escolar, nos quais o pedagogo desempenha função de 
articulador. Essas possibilidades de atuação, a partir das demandas 
escolares, só fazem sentido na perspectiva proposta pela gestão, 
enfocando a organização do trabalho a ser desenvolvido de forma 
coletiva, com participação de alunos, professores, pais, equipe 
pedagógica e demais funcionários da escola.

• Escola espaço de promoção humana

A escola deve ser vista pelo pedagogo como um espaço de promoção 
humana, formação intelectual, crítica, para posterior intervenção do 
aluno em sua realidade social. Na escola, o conhecimento pode ser 
contextualizado, construído e reconstruído através das possibilidades 
indicadas pelo currículo, trabalho interdisciplinar e plano de trabalho 
docente. 

• Inclusão deve consolidar-se com a integração 

Inclusão é um direito e o pedagogo deve envolver a comunidade 
escolar, observando: acessibilidade arquitetônica, comunicacional, 
metodológica, instrumental, atitudinal, programática, além da 
tecnologia assistiva. Cabe ao pedagogo procurar maneiras de mediar o 
período de adaptação, desenvolvimento e superação das dificuldades, 
limitações, discriminação, preconceito e resistências tanto de alunos 
quanto dos diferentes profissionais que compõem o trabalho no 
espaço educativo.

• Gestão democrática

Cabe ao pedagogo orientar a comunidade escolar na construção 
do processo pedagógico em perspectiva democrática. Assim, é 
importante buscar formas de manter e promover o relacionamento 
cooperativo de trabalho com colegas, alunos, pais e demais segmentos 
da comunidade escolar.

• Conselho Escolar, APMF e Grêmio Estudantil
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O pedagogo participa das instâncias colegiadas como representante 
de seu segmento, subsidiando teórica e metodologicamente as 
discussões e as reflexões acerca da organização e da efetivação do 
trabalho pedagógico escolar. Também propicia o desenvolvimento 
da representatividade dos alunos e de sua participação nos diversos 
momentos e órgãos colegiados da escola. 

• Direção

O pedagogo intervém, junto à direção, na organização do trabalho 
pedagógico, no sentido de auxiliar na realização da função social e 
na especificidade da educação escolar. Organiza, junto à direção da 
escola, a realização dos Pré-Conselhos e dos Conselhos de Classe, 
de forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o 
trabalho pedagógico desenvolvido no estabelecimento de ensino.

Organiza e acompanha o calendário escolar com a direção, ainda 
observa as reposições de dias letivos, horas e conteúdos a serem 
ministrados aos discentes.

Colabora com a equipe diretiva na distribuição das aulas e disciplinas, 
a partir de critérios legais, didático-pedagógicos e do Projeto Político-
Pedagógico do estabelecimento de ensino, além de participar na 
elaboração do regulamento de uso dos espaços pedagógicos.

• Conhecer e caracterizar a comunidade escolar

Cabe ao pedagogo procurar maneiras de reconhecer e caracterizar a 
comunidade escolar. Isso lhe possibilita entender melhor a realidade do 
aluno, sua participação no contexto escolar, além do posicionamento 
e do relacionamento das diferentes turmas em sala de aula. 

• Relação escola - comunidade

O pedagogo deve ajudar a zelar pelo sigilo de informações pessoais 
de alunos, professores, funcionários e famílias. Ao mapear a cultura 
local, os valores e as crenças apontados pela comunidade, o pedagogo 
e os professores da escola adquirem elementos suficientes para debater 
com os alunos sobre a possibilidade de relações que podem surgir 
entre a informação e o conhecimento produzido cientificamente. 
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• As relações entre o mundo do trabalho e a educação

As relações entre o mundo do trabalho e a educação são temáticas 
ligadas à orientação profissional. Assuntos interligados, tais como 
desemprego, empregabilidade, mecanismos discriminatórios de 
seletividade nas empresas, podem contribuir para que o adolescente 
desperte interesse pela construção de seu futuro como cidadão. 

 Ainda, nessa perspectiva, o pedagogo pode ser o elo articulador 
entre as instituições de Ensino Superior e a escola, através da promoção 
de visitas, divulgação de pesquisas, acompanhamento de estágio, entre 
outros.

• Avaliação institucional

O pedagogo deve assegurar e acompanhar a realização do processo 
de avaliação institucional do estabelecimento de ensino auxiliando na 
reflexão sobre as diferentes possibilidades de intervenção e dinâmica 
do trabalho.

• Regimento Escolar

É importante o olhar observador do pedagogo sobre o processo 
coletivo de elaboração e o aprimoramento do Regimento Escolar, 
garantindo a participação democrática de toda a comunidade escolar.

• Projeto Político-Pedagógico e Proposta Curricular

Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do 
Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Ação do estabelecimento 
de ensino, além de elaborar seu próprio Plano de Ação, devem fazer 
parte das metas do pedagogo.

Coordenar a construção coletiva e a efetivação da Proposta 
Pedagógica Curricular do estabelecimento de ensino, bem como 
a coordenação, a implantação e a implementação das Diretrizes 
Curriculares definidas no Projeto Político-Pedagógico e no Regimento 
Escolar, em consonância com a política educacional e demais 
orientações advindas da Secretaria de Estado da Educação, torna-se 
responsabilidade que integra o trabalho da sala de aula com o trabalho 
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mais amplo do espaço escolar.

• Currículo: saberes e conhecimentos sistematizados

Buscando contextualizar a forma como a escola concebe 
atualmente sua função social, a organização curricular e seu Projeto 
Político-Pedagógico, tem-se o entendimento, segundo Arroyo (2007), 
de que o currículo pode ser situado como um produto histórico, 
resultado de saberes e movimentos contraditórios, explicitados ou 
não, nas forças sociais, políticas e pedagógicas. Nessa perspectiva, a 
contribuição do pedagogo no sentido de auxiliar o professor em seu 
Plano de Trabalho Docente, contribui para a organização da dinâmica 
que envolve o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula.

• Diversidade cultural e projetos

No que se refere ao PPP, cabe ao pedagogo promover a construção 
de estratégias pedagógicas que contribuam para a superação de todas 
as formas de discriminação, preconceito e exclusão social. Também 
cabe ao pedagogo coordenar a análise de projetos a serem inseridos 
no Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino a partir 
de reflexões ligadas ao ensino de História e cultura afro-brasileira 
e africana, do ensino de História e cultura afro-brasileira, africana e 
indígena, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e discriminações 
correlatas, entre outros.

• Biblioteca e livro didático, brinquedoteca

O pedagogo participa da organização pedagógica da biblioteca 
e brinquedoteca do estabelecimento de ensino, assim como do 
processo de aquisição de livros, revistas, fomentando ações e 
projetos de incentivo à leitura. Orienta e acompanha a distribuição, a 
conservação e a utilização dos livros e demais materiais pedagógicos 
no estabelecimento de ensino, fornecidos pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação/MEC - FNDE. 

•  Laboratórios de Química, Física, Biologia, Informática

O pedagogo acompanha as atividades desenvolvidas nos 
laboratórios de Química, Física, Biologia e de Informática, bem como 
coordena a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e seleção 
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de materiais, equipamentos e/ou livros de uso didático-pedagógico, a 
partir do Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino.

• Reuniões pedagógicas, grupos de estudo e cursos de 
capacitação

Cabe ao pedagogo promover e coordenar reuniões pedagógicas 
e grupos de estudo que contribuam para reflexão e aprofundamento 
de temas relativos ao trabalho pedagógico, visando à elaboração de 
propostas de intervenção ligadas ao ensino e à aprendizagem, bem 
como outras metas que tenham como finalidade a realização e o 
aprimoramento do trabalho pedagógico escolar.

Também acompanhar o desenvolvimento do Programa Nacional 
de Valorização dos Trabalhadores em Educação - Profuncionário, tanto 
na organização do curso, quanto no acompanhamento da Prática 
Profissional Supervisionada dos funcionários cursistas da escola e/ou 
de outras unidades escolares.

• Dificuldade de aprendizagem, sala de apoio e educação 
especial 

Após a identificação das dificuldades dos alunos e possíveis 
necessidades educacionais especiais através dos procedimentos 
legais como a prova de Avaliação Educacional e/ou laudos médicos 
e consentimento dos pais, cabe ao pedagogo acompanhar e 
coordenar o processo de avaliação para os alunos com dificuldades 
de aprendizagem para a realização do encaminhamento aos serviços 
especializados da educação especial em caso de necessidade. O 
pedagogo deverá também atuar junto à família e demais alunos da 
escola a fim de acompanhar a socialização deste aluno promovendo 
ações que visem o seu desenvolvimento integral.

A orientação e acompanhamento do desenvolvimento dos alunos 
com necessidades educativas especiais são também atribuições do 
pedagogo que deve assegurar a efetivação dos aspectos pedagógicos, 
adaptações físicas e curriculares para o processo de inclusão na escola, 
além de estar em constate contato com os docentes atuantes nos 
serviços de apoio especializado, visando a articulação entre o trabalho 
pedagógico realizado no ensino regular e educação especial.

O funcionamento da Sala de Apoio está condicionado à existência 
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de espaço físico adequado, professor e Plano de Trabalho integrado 
ao Projeto Político-Pedagógico da escola. As Salas de Apoio devem 
atender no máximo 20 alunos em turno contrário ao qual o aluno 
esteja matriculado.

• O pedagogo diante do processo de aproveitamento escolar

A avaliação tem, enquanto técnica, a função de prover informações 
úteis e necessárias sobre o desenvolvimento da prática pedagógica 
para a intervenção/reformulação desta prática e dos processos de 
aprendizagem. A avaliação investigativa, diagnóstica e reflexiva deve 
estar voltada para atender às necessidades dos alunos.

Seguindo as análises atuais que tratam sobre o aproveitamento 
escolar, torna-se fundamental um redirecionamento da prática avaliativa, 
bem como reflexão sobre a utilização de diferentes instrumentos 
avaliativos no espaço escolar. Segundo estudos de diversos autores, 
a avaliação, para muitos professores, ainda é vista como objeto de 
punição, classificação, resignação, evasão, alienação e docilidade, em 
contraposição à real aprendizagem de maneira significativa. 

• Avaliação da aprendizagem e Conselho de Classe

Cabe ao pedagogo orientar, coordenar e acompanhar a 
efetivação de procedimentos didático-pedagógicos referentes à 
avaliação processual e aos processos de classificação, reclassificação, 
aproveitamento de estudos, adaptação e progressão parcial, conforme 
legislação em vigor.

O Conselho de Classe deve ser entendido como momento de 
reflexão com o propósito de gerar ações ligadas ao replanejamento de 
atividades, sempre priorizando benefício ao processo de ensino, ainda 
objetivando a efetivação da aprendizagem.

Proceder à análise dos dados do aproveitamento escolar de forma 
a desencadear um processo de reflexão sobre esses dados, junto à 
comunidade escolar, com vistas a promover a aprendizagem de todos 
os alunos é compromisso do pedagogo. Assim como também é 
compromisso do pedagogo coordenar a elaboração e acompanhar 
a efetivação de propostas de intervenção decorrentes das decisões do 
Conselho de Classe.

Conforme LDB nº 9.394/96, artigo 12, 13 e 14, a Recuperação de 
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Estudos é obrigatória.  E o aluno cujo aproveitamento for insuficiente, 
ou seja, alcançar conceito abaixo da média, poderá obter aprovação 
mediante recuperação de estudos proporcionados obrigatoriamente 
pelos estabelecimentos de ensino. 

• Trabalho realizado em conjunto com a Secretaria

O Pedagogo possui entre suas atribuições a orientação, 
acompanhamento e revisão periódica dos livros de registro de classe, 
das fichas individuais de controle de nota e frequência (anotações do 
docente), organizar os registros de acompanhamento que descrevem a 
vida escolar do aluno; o Pedagogo deve também organizar os registros 
realizados quanto aos acompanhamentos da prática pedagógica 
realizada junto aos profissionais da escola e também acompanhar as 
coordenações de escolas itinerantes ao identificar instituições que 
agregam tais escolas em sua instituição, realizando visitas periódicas e 
intervenções quando necessário.

• Estagiários

Cabe ao pedagogo acompanhar os estagiários de instituições de 
Ensino Superior que desejam realizar estágio de observação e regência 
ou outras atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento de 
ensino.

• Conselho Tutelar

No que se refere ao Conselho Tutelar, o pedagogo deve acionar os 
serviços de proteção à criança e ao adolescente, sempre que houver 
necessidade desse encaminhamento.

• Relação entre pedagogo e direção da escola

A relação entre o pedagogo e a equipe diretiva da escola deve 
privilegiar a gestão colegiada por meio de discussões coletivas que 
vão além da simples legitimação ou cumprimento de um mero ritual 
burocrático institucionalizado, garantindo a livre organização dos 
segmentos da comunidade escolar.

• Relação entre pedagogo e regente de sala de aula
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Pensar a relação entre pedagogo e regente de sala de aula implica 
pensar a prática cotidiana da escola. E a prática cotidiana da escola 
está intimamente ligada à presença do professor regente de classe, 
profissional que regula e administra, diretamente com os alunos, o 
trabalho didático-pedagógico em sala de aula. É no entendimento da 
forma de tratamento dado pelo professor aos diferentes conteúdos e 
das condições de existência dos alunos que o pedagogo sistematiza o 
seu trabalho no interior da escola.

Cabe ao pedagogo coordenar o processo democrático de 
representação docente de cada turma. Orientar o processo de 
elaboração dos Planos de Trabalho Docente junto ao coletivo de 
professores do estabelecimento de ensino. 

Subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo de 
professores do estabelecimento de ensino, promovendo estudos 
sistemáticos, trocas de experiência, debates e oficinas pedagógicas; 
organizar a hora-atividade dos professores do estabelecimento de 
ensino, de maneira a garantir que esse espaço-tempo seja de efetivo 
trabalho pedagógico.

Assessorar os professores do Centro de Línguas Estrangeiras 
Modernas e acompanhar as turmas, quando o estabelecimento 
de ensino ofertar o ensino extracurricular plurilinguístico de Língua 
Estrangeira Moderna.

• A relação entre o pedagogo e os discentes

Existe a necessidade de uma formação coerente e adequada 
para o trato com o aluno. O pedagogo deve ter um conhecimento 
abrangente sobre a realidade da escola e ao mesmo tempo debruçar-
se sobre as questões relacionadas, principalmente, no que diz respeito 
ao atendimento às dificuldades do aluno.

Acompanhar a frequência escolar dos alunos, contatando as famílias 
e encaminhando-os aos órgãos competentes, quando necessário.

Também cabe ao pedagogo orientar e acompanhar a elaboração 
dos guias de estudos dos alunos para cada disciplina, na modalidade 
Educação de Jovens e Adultos; bem como coordenar e acompanhar 
ações descentralizadas e Exames Supletivos, na modalidade Educação 
de Jovens e Adultos (quando no estabelecimento de ensino não houver 
coordenação específica dessa ação, com a devida autorização).
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Para saber mais

 Importante considerar a leitura do documento disponibilizado pela 
SEED - Subsídios para Construção do Projeto Político-Pedagógico/
Proposta Pedagógica da escola de educação básica, na modalidade 
Educação Especial: área da deficiência intelectual, múltiplas deficiências 
e transtornos globais do desenvolvimento. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/ed_especial/
subsidios_construcao_projeto_politco_pedagogico.pdf>. Acesso em: 
3 set. 2017.

Fique ligado

O Projeto Político-Pedagógico é o eixo central para o 
funcionamento do espaço educativo. Nesse documento, 
encontram-se indicados os objetivos da instituição de ensino 
junto aos alunos, professores, funcionários e demais envolvidos na 
escola, portanto, para que esteja sempre em consonância com os 
objetivos educacionais, amparado ainda pela legislação que trata 
sobre educação, o PPP necessita ser avaliado constantemente no 
que se refere às ações nele indicadas e, reformulado sempre que 
necessário, seguindo a função social da escola e as exigências a ela 
outorgadas.

Para concluir o estudo da unidade

No que se refere à atuação do pedagogo no desenvolvimento de 
suas especificidades no ambiente escolar, a partir da redemocratização 
do ensino, fica a proposta do entendimento de que as políticas que 
envolvem o processo educativo atualmente não devam ser julgadas 
como um processo concluído, mas em vias de consolidação. Nesse 
modelo de ação, encontra-se implícita a capacidade da comunidade 
escolar de se organizar e participar, desde a implantação, bem como 
do planejamento e desenvolvimento da ação, do gerenciando em 
conjunto ligando órgãos públicos e comunidade.
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Atividades de aprendizagem 

1. O exercício da liderança no espaço educativo consiste em respeitar o 
outro com suas diferenças. Ao aprofundar estudos sobre a importância da 
liderança no espaço escolar, o acadêmico encontra autores que entendem 
a liderança como a capacidade que determinados profissionais têm, para 
influenciar positiva ou negativamente seus colegas de trabalho. Ainda 
segundo esses autores, a liderança contribui para o desenvolvimento de 
competências e integração de diferentes áreas do conhecimento. O oposto 
à liderança positiva são as situações de conflito que podem classificar-se em 
hierárquicos e pessoais. Sobre os conflitos, é correto considerar que:

A) Os conflitos pouco interferem no jogo de relações no ambiente 
escolar, pois enquanto alguns mandam outros devem obedecer sem 
questionamento.
B) O confronto reduz em muito o trabalho em equipe e a maneira como 
determinado grupo toma decisões.
C) O problema real diante de um conflito, centra-se em deixar bem claro ao 
subordinado, “quem é que manda”.
D) O líder ao se apressar em julgar e criticar as atitudes dos sujeitos 
participantes do conflito, encontra a melhor solução para a crise, com 
rapidez.
E) A construção de ideias criativas sempre esteve ligada aos conflitos na 
escola, assim, as decisões precipitadas são consideradas “normais”.

2. Assim como a sociedade dá sentido à educação “entendida como 
prática social em constante movimento”, a educação dá sentido à 
pedagogia entendida como trabalho pedagógico e docente. Seguindo esse 
pensamento, considere (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

(  ) A educação inclusiva busca ignorar as necessidades educativas especiais 
de alunos matriculados em salas de aulas comuns de forma a promover sua 
aprendizagem, desenvolvimento social e inserção na prática educativa.
(  ) Deve ser compreendida como tarefa exclusiva da escola, atividades que 
auxiliem no combate ao preconceito e outras condutas discriminatórias. 
(  ) A avaliação na escola inclusiva deve ser organizada de maneira que 
o aluno possa demonstrar o que aprendeu verbalmente ou por escrito, de 
acordo com suas potencialidades.
(   ) A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação profissional.
(  ) O conhecimento é fruto da interação dos homens que, pelo trabalho, 
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enquanto se humaniza produz linguagem, crenças e cultura.

Após a análise, podemos considerar:
A) V – V – F – V – F.
B) F – V – F – V – V.
C) V – F – F – F – V.
D) F – F – V – V – V.
E) V – V – F – F – F.

Fique ligado

Nesta unidade, estudamos as especificidades do pedagogo nos 
espaços escolares. Desse modo, é importante destacar alguns pontos 
que são primordiais para o aprofundamento da temática:

• É imprescindível para o pedagogo compreender o processo 
de transformação da concepção deste profissional historicamente 
constituído.

• O pedagogo atua de forma direta em todos os processos 
desenvolvidos na escola, pois possui um conhecimento amplo 
referente às diversas áreas educacionais.

• Apesar de todos os processos normativos da educação, no 
que se refere ao PPP, às instâncias colegiadas, aos planejamentos, 
entre outros, a gestão democrática é um tema que está em processo 
de consolidação, pois a efetivação da democracia ainda é uma 
dificuldade nas escolas.

Para concluir o estudo da unidade

Estamos concluindo esta unidade, que focou na atuação do 
pedagogo no âmbito escolar e na construção dos documentos que 
norteiam a prática pedagógica diária. Esperamos que você tenha 
refletido sobre os diferentes aspectos de atuação deste profissional, 
e que continue seus estudos, através de pesquisas, lendo livros, 
participando de eventos científicos na área da educação, buscando se 
tornar um excelente profissional.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. A instituição escolar é considerada um local onde se estabelecem as 
relações interpessoais em toda sua abrangência. Dessa forma, nesse espaço, 
a diversidade, o conflito e as diferenças se encontram presentes. Seguindo 
esse raciocínio, analise as proposições indicadas a seguir:

( ) As relações no ambiente escolar devem ser pautadas nos princípios da 
solidariedade, cooperação, combate à discriminação, ao preconceito e à 
valorização da dignidade humana. 
(   ) O trabalho na educação informal deve incentivar a promoção de uma 
cultura que fortaleça certificação após cada etapa ou curso concluído. 
(  ) Cabe à escola se organizar para alcançar seu objetivo primordial, que 
centra-se em contribuir para a formação de pessoas. 
(  ) A instituição que atende à educação formal é considerada espaço de 
interação e socialização do conhecimento acumulado historicamente pela 
humanidade.
(  ) As atuais políticas educacionais ajudam a reproduzir os rumos da 
escola, pautados em uma administração autoritária e controladora, que 
consiga dar conta das novas exigências sociais.

Após análise, podemos considerar como correta a alternativa:

A) V – F – V – V – F.
B) F – F – V – V – F.
C) V – F – F – F – V.
D) F – V – V – V – V.
E) V – V – V – F – V.

2. A partir da proposta de trabalho coletivo nas instituições de ensino, o 
Projeto Político-Pedagógico tornou-se um instrumento eficaz diante da 
possibilidade de ser utilizado como instrumento para a implementação 
e execução de diferentes ações na escola. Nessa perspectiva, torna-se 
correto afirmar que o PPP se caracteriza, essencialmente, como:

A) Um plano administrativo, que impõe e regula demandas no espaço 
escolar.
B) Um instrumento norteador do sistema de ensino em nível nacional.
C) Um documento que acondiciona o currículo da escola, apontando 
intenção e compromisso coletivo.
D) Um documento que imprime controvérsias, ligadas ao recurso da gestão 
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administrativa e financeira da escola.
E) Um referencial que em tudo reproduz as exigências da sociedade e das 
autoridades governamentais.

3. O Projeto Político-Pedagógico consiste em uma prática que possibilita 
a reflexão sobre os problemas enfrentados pela escola e também a 
busca de meios para solucionar esses problemas. Por isso, ele precisa ser 
elaborado visando ações pensadas com a participação dos integrantes da 
instituição. Um ponto fundamental é a definição do referencial teórico que 
corresponda à concepção de educação, de sociedade e do tipo de sujeito 
que a escola pretende formar, devendo, por essa razão, estar amparado em 
uma concepção crítica e transformadora da realidade. O Projeto Político-
Pedagógico da escola deve estar assentado em alguns princípios básicos. 
Associe a coluna da esquerda com a da direita, e assinale a alternativa 
correta:

(1) Igualdade ( ) Abrange as dimensões pedagógica, 
administrativa e financeira, em direção 
à necessidade de ruptura com modelos 
excludentes, isto é, que mantêm a exclusão, a 
reprovação e a não permanência do aluno na 
escola.

(2) Qualidade ( ) É um ponto central para a melhoria 
da qualidade do ensino. A valorização 
está relacionada à garantia do constante 
aperfeiçoamento profissional, sendo também 
condição fundamental para a autonomia da 
escola.

(3) Gestão democrática (    ) No que se refere às condições de acesso e 
permanência na escola, não basta universalizar 
e aumentar a oferta de vagas, é preciso criar 
condições para que o aluno permaneça na 
escola. 

(4) Liberdade ( ) Remete ao sentido de autonomia, que 
implica regras e orientações criadas pelos 
próprios sujeitos da ação educativa, sem que 
haja imposições externas

(5) Valorização do magistério  (    ) Refere-se tanto ao domínio dos conteúdos 
científicos e técnicos como na construção 
de valores necessários para à participação 
democrática. 
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4. O curso de Pedagogia possibilita ao pedagogo entender-se como 
profissional que deve buscar compreensão sobre a realidade educacional 
para, posteriormente, agir sobre ela, por meio da ação educativa. Diante 
dessa afirmativa, é correto complementar esse pensamento indicando que 
a Pedagogia:

A) Possibilita a junção do campo teórico e investigativo da educação, do 
ensino, da aprendizagem e do trabalho pedagógico.
B) Favorece o estudo das práticas referentes à realidade histórica da 
educação com predominância para os segmentos familiares.
C) Incentiva a análise dos eixos temáticos que compõem apenas as 
atividades ligadas à avaliação no contexto escolar.
D) Impulsiona reflexão, na qual prevalecem discussões acerca das 
dificuldades de aprendizagem para os alunos aprovados por mérito.
E) Com as novas Diretrizes Curriculares, ainda não ficou definido o conceito 
da Pedagogia.

5. O trabalho em equipe é muito importante para a construção do projeto 
pedagógico-curricular, no qual são tratados os problemas e dificuldades 
relacionados ao conteúdo, à gestão e à dinâmica escolar como um todo. 
Esse processo de construção colaborativa deve permitir não só a troca 
de informações e de experiências como também a busca por consenso 
em relação aos problemas e suas soluções. Sobre o projeto pedagógico-
curricular, coloque (V) para verdadeiro, (F) para falso, e assinale a alternativa 
correta: 

( ) Os princípios que devem permear a elaboração do projeto pedagógico- 
curricular é a tomada de decisão conjunta do diretor e do coordenador, que 
configura a efetivação da gestão democrática. 
( ) O projeto pedagógico-curricular é um documento que reflete as 
intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar. Entre 
as razões que justificam a importância desse projeto estão: a atividade 
conjunta; as práticas participativas; a prática educativa; e a autonomia da 
equipe escolar.  
( ) A elaboração do projeto pedagógico-curricular deve contemplar a 

A) 1 – 5 – 4 – 2 – 3.
B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
C) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.
D) 4 – 2 – 3 – 5 – 1.
E) 2 – 4 – 1 – 3 – 5.
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contextualização e caracterização da escola; a concepção de educação 
e práticas escolares; o diagnóstico da situação atual; e a estrutura de 
organização e gestão. 

A) V – F – V.
B) V – F – F.
C) F – V – V.
D) V – V – F.
E) F – F – V.
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Unidade 4

A especificidade do trabalho 
do pedagogo em espaço não 
escolar

Estimado acadêmico,

Em unidades anteriores, ressaltamos a formação e a atuação 
do pedagogo, vinculando-as com a educação formal em espaços 
educativos. Assim, tratamos sobre a prática realizada na instituição 
escolar que se configura como principal foco de atuação do 
pedagogo. 

Nesta unidade, o propósito centra-se em propiciar a você, 
acadêmico, momentos de análise, envolvendo o desempenho do 
pedagogo no âmbito da educação não escolar. Essa perspectiva 
possibilita o entendimento sobre a amplitude do trabalho do 
pedagogo que vai sendo conquistada além dos muros escolares. 
O exercício da profissão do pedagogo em espaços alternativos dá 
a possibilidade de auxiliar no desenvolvimento de potencialidades e 
emancipação dos sujeitos, enquanto colabora para a transformação 
social.

Objetivos de aprendizagem

Na primeira seção, a partir de renomados autores, procuraremos compreender 

a origem e a intencionalidade da educação diante do processo educativo. 

Iniciaremos conceituando a educação informal, a educação formal e a educação 

não formal, em seguida, as relacionaremos com a prática social. Entendendo 

a educação não formal, ou seja, a educação não escolar, como elemento 

“complementar” à educação formal (escolar), procuraremos contextualizá-la 

historicamente, seguindo seus princípios e características.

Seção 1 | A contribuição da educação para o desenvolvimento das pessoas

Lilian Amaral da Silva Souza
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Seguindo as novas exigências no que se refere à formação profissional, a 

pedagogia vem suprindo necessidades da sociedade e das empresas no que tange 

à qualificação e ao desenvolvimento de competências profissionais. Atualmente, 

dentre as ações desenvolvidas pelo pedagogo na empresa, destacam-se aquelas 

que ajudam no planejamento de estratégias que venham a auxiliar no desempenho 

e na qualificação profissional dos funcionários da empresa. Assim, nesta seção, 

indicaremos as possibilidades de atuação do pedagogo em espaços educativos, 

tratando sobre a importância de formação adequada para o pedagogo atuar em 

hospitais e empresas.

Seção 3 | O pedagogo face à ampliação dos espaços de atuação

Para que a prática pedagógica ganhe visibilidade diante do trabalho do 

pedagogo em espaços educativos não escolares, torna-se importante considerar a 

competência humana e a competência técnica desse profissional. No que se refere 

à competência humana, o trabalho do pedagogo exige considerável sensibilidade, 

compreensão, aceitação e empatia pelo outro, além do desenvolvimento de 

atitudes favoráveis ao trabalho educativo. Quanto à sua competência técnica, 

considera-se a compreensão didática sobre os métodos, os processos e os 

procedimentos que integram as ações no espaço educativo.

Seção 2 | Educação não formal: práticas pedagógicas alternativas ou 
complementares à educação escolar
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Introdução à unidade
Estimado acadêmico, a educação escolar possui uma intenção 

desde sua sistematização. Ao ser compreendida como prática social, 
seus integrantes recebem influência do meio social, como também 
passam a influenciá-lo enquanto agentes de mudança. Iniciando 
esta unidade de estudo, convidamos você a analisar o conceito 
de educação e escola em sua contextualização histórica, para, 
posteriormente, analisarmos o envolvimento do pedagogo no cenário 
da educação não escolar, bem como as expectativas de sua atuação, 
o que pode contribuir para uma reflexão no que diz respeito ao seu 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Assim, na Seção 1, procuraremos compreender a origem e 
a intencionalidade da educação diante do processo educativo. 
Conceituaremos a educação informal e a educação formal e, em 
seguida, as relacionaremos com a prática social. Posteriormente, 
conceituaremos educação não-formal. Realizaremos sua 
contextualização histórica, seguindo seus princípios e características, 
entendendo-a como elemento “complementar” à educação formal 
(escolar). Lembraremos a contribuição da escola para a transformação 
social e as manifestações da educação complementar ao trabalho da 
escola, seguindo diferentes períodos e exigências sociais.

Na Seção 2, analisaremos que a prática pedagógica em espaços 
educativos exige competência humana e técnica. No que se 
refere à competência humana, o trabalho do pedagogo exige 
sensibilidade, compreensão, aceitação e empatia pelo outro, além 
do desenvolvimento de atitudes favoráveis ao trabalho educativo. 
Quanto à sua competência técnica, considera-se a compreensão 
didática sobre os métodos, os processos e os procedimentos que 
integram as ações no espaço educativo. Também apresentaremos 
campos em que se realizam a integração e a atuação do pedagogo, 
tais como: organizações não governamentais (ONGs), assistência 
social, hospitais, CRAS, CREAS, CAPS Infantil, Unidade Básica de Saúde, 
empresas (gestão de pessoas), museus, parques, bibliotecas, teatros, 
educação do campo, entre outros. Refletiremos sobre como esse 
profissional pode influenciar no processo de desenvolvimento de 
aprendizagem de maneira teórica e prática, considerando a dimensão 
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cognitiva, afetiva, ética, entre outras, a partir da elaboração de material 
didático, planejamento, coordenação, execução, acompanhamento 
e avaliação de atividades desenvolvidas de maneira interdisciplinar ou 
multidisciplinar.

Na Seção 3, trataremos sobre a pedagogia e seu compromisso social 
de contribuir para com a sociedade em diversos campos no sentido 
de auxiliar na qualificação e no desenvolvimento de competências 
para o pedagogo no exercício de suas funções. Atualmente, dentre 
as ações desenvolvidas pelo pedagogo em espaços (respeitando suas 
especificidades), destacam-se aquelas que ajudam no planejamento de 
estratégias que venham a auxiliar no desempenho e na qualificação 
profissional de todos que compõem o quadro de trabalhadores. Assim, 
nesta seção, indicaremos as possibilidades de atuação do pedagogo 
em espaços educativos, tratando sobre a importância de formação 
adequada para o pedagogo para atuação em hospitais, empresas e 
outros segmentos.
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Seção 1

A contribuição da educação para o 
desenvolvimento das pessoas

Introdução à seção

Caro aluno, em unidades anteriores, tratamos sobre o envolvimento 
do pedagogo com as práticas educativas nos espaços escolares 
(educação formal). Nesta unidade, abordaremos o envolvimento do 
pedagogo com as práticas educativas não escolares, ou seja, aquelas 
práticas complementares à educação formal. Importante considerar 
que tais práticas enfatizam a reflexão e a construção ou a reconstrução 
do conhecimento de crianças e adolescentes. 

As atividades realizadas em espaços não escolares articulam 
conteúdos valorizados pelo espaço escolar, com conteúdos ligados 
aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, importantes 
à vivência do cidadão, principalmente diante da violação dos direitos 
humanos. O espaço não escolar estimula a sensibilização e a 
conscientização de crianças, adolescentes e adultos a se organizarem 
em grupos e comunidades, visando à possibilidade de, juntos, 
reivindicarem seus direitos, com vistas ao favorecimento de melhor 
qualidade de vida, enfraquecimento de conflitos, entre outros objetivos, 
seguindo suas necessidades.

1.1 Educação em diferentes contextos

Ao tratarmos sobre as práticas pedagógicas complementares à 
educação escolar, primeiramente, torna-se importante conceituar 
educação em seus diferentes contextos. 

A educação pode ser entendida como atividade social ao abranger 
um conjunto de ações, processos e influências ou, ainda, estruturas que 
intervêm ou contribuem de alguma maneira para o desenvolvimento 
humano (LIBÂNEO, 1998).

Seguindo as relações estabelecidas pelos diferentes grupos ou 
classes sociais, a educação, de maneira geral, permite observar como 
o ser humano se relaciona com a natureza e com seu meio social e, 



U4 - A especificidade do trabalho do pedagogo em espaço não escolar128

por conseguinte, com o trabalho, com as manifestações culturais, com 
o aprendizado em instituições escolares e não escolares. Ao longo de 
toda a vida, envolvendo a formação familiar, escolar, entre outras, a 
educação se integra, complementa-se e se consolida, contribuindo 
para a formação do ser humano. 

Assim, o quadro de profissionais comprometido com o processo 
educativo escolar ou não escolar deve perceber que a maneira como 
conduz seu trabalho pode colaborar para a manutenção de classes 
que mantêm o controle social em nome de seus interesses ou auxiliar 
na articulação de práticas favoráveis à transformação social.

1.2 Conceituando educação em espaços escolares e não escolares

Partindo dos objetivos propostos para esta seção, apresentaremos o 
conceito de educação e como ela se integra e se complementa durante 
todo o período de formação do sujeito. Dando início à reflexão, torna-
se importante o entendimento do que vem a ser educação informal, 
educação formal ou escolar e educação não formal ou não escolar.

Questão para reflexão

Caro acadêmico, você considera a educação escolar um tempo de 
adequação dos sujeitos a normas e regras consideradas pela sociedade 
necessárias ao convívio social harmonioso ou você a considera um 
tempo em que os professores se esmeram para incentivar a criatividade 
e a formação crítica dos alunos, futuros cidadãos a serem inseridos na 
prática social? 

1.2.1 Educação seguindo a LDB nº 9.394/96

De acordo com a LDB nº 9.394/96, a educação, de maneira 
abrangente, não é uma mera transmissão de conhecimentos e 
informações, é uma atividade social, um processo que se caracteriza 
como atividade mediadora. A educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais.
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1.2.2 Educação informal

Segundo Gohn (2006), a educação informal é consequência 
de processos espontâneos ou naturais, cuja intencionalidade não 
se encontra explícita nessa convivência e nesse aprendizado sob 
forma burocrática, sequenciada, enfim, planejada.  Ela envolve todos 
os processos pelos quais os homens se educam, desde a primeira 
infância, seguindo as experiências vivenciadas por meio do convívio 
com familiares, grupo social, contribuindo de diferentes maneiras para 
a produção da cultura.

1.2.3 Educação formal ou escolar 

A educação formal segue regulamentada por uma legislação 
específica, indicada pelo sistema de ensino federal, estadual e 
municipal. Estrutura-se no interior da escola, organizada pela equipe 
diretiva, pedagógica, professores, funcionários, pais e alunos. 

De acordo com Gohn (2006), a educação formal se realiza no 
espaço escolar, permeada pela cultura, política, economia, conflitos 
e contradições. Nela, os conteúdos historicamente construídos e 
sistematizados são apresentados aos alunos seguindo uma ordem 
sequencial, com caráter metódico e organização curricular. Ao mediar 
o ensino e a aprendizagem, o trabalho didático-pedagógico obedece 
uma estrutura e planejamento intencional, além de demandar tempo 
e local específico, pessoal especializado e aprendizagem efetiva com 
certificação ao final do curso. 

Dentre os documentos que regem os princípios do trabalho 
desenvolvido na escola, merecem destaque: Constituição Federal de 
1988, Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9.394/96, Estatuto da Criança 
e do Adolescente - Lei nº 8.069/90, Plano Nacional de Educação 
(2014 a 2024), Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), entre outros. 
Quanto aos documentos mais específicos que dão suporte ao trabalho 
desenvolvido no interior da escola, destacamos: Regimento Escolar, 
Projeto Político-Pedagógico, Proposta Curricular, Regulamento Interno 
da Escola, aprovados pelo Conselho Escolar.

 Também é importante saber que a eficiência, tanto da legislação 
quanto do trabalho desenvolvido no interior da escola, só pode ser 
considerada efetiva, quando for avaliada e redimensionada seguindo as 
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necessidades sociais. 

1.2.4 A escola interpretada como campo de lutas

A escola é uma instituição que sofre influência e influencia aquilo 
que acontece ao seu redor, portanto, não é neutra, mas resultante da 
totalidade de atos, ações, valores e princípios da realidade histórica que 
interfere nos seus procedimentos. Segundo Pimenta (2002), a escola 
tem como função social formar o cidadão, construir conhecimentos, 
atitudes e valores que tornem o aluno crítico, ético e participativo na 
sociedade. 

O específico da escola é ensinar, socializar o saber sistematizado, 
historicamente acumulado e, de acordo com Pimenta (2002), abdicar 
disso significa contribuir para a perpetuação dos mecanismos de 
dominação e poder presentes na sociedade capitalista, na qual muitos 
pactuam mesmo sem entender. Democratizar a escola, hoje, significa 
também ampliar as oportunidades de aprendizagem, de aquisição dos 
conteúdos escolares, de modo a ampliar a possibilidade de participação 
social das camadas populares.

Segundo a autora, o saber escolar contém um elemento 
revolucionário, visto que o capitalismo requer uma mão de obra 
cada vez mais especializada, e a instrução pode constituir-se em um 
instrumento motivador da classe dominada para participar ativamente 
da luta por seus direitos. A classe dominante é obrigada a instruir a 
classe dominada (para se manter dominante), mas, contraditoriamente, 
a instrução facilita a organização da classe dominada. É preciso 
compreender, no entanto, que a instrução não exerce esses efeitos 
revolucionários, mas, sim, torna as camadas populares parte integrante 
da luta para a transformação social. Assim, a difusão dos conteúdos, sua 
reelaboração de forma crítica e o aprimoramento da prática educativa 
escolar contribuem para elevar cultural e cientificamente as camadas 
populares, ou seja, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e sua 
inserção em um projeto coletivo de mudança de sociedade.

Para melhorar a qualidade do ensino e ampliar cada vez mais as 
oportunidades de acesso, solicita-se que os profissionais da escola 
se disponham a enfrentar a evasão e a seletividade, problemas mais 
agudos que inviabilizam sua democratização. A escola por si só não 
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forma cidadãos, mas pode preparar, instrumentalizar e proporcionar 
condições para que os alunos possam construir sua cidadania. Nessa 
perspectiva, a escola deverá buscar sua autonomia e competência 
como espaço de decisão. 

O pedagogo, em seu período de formação e, posteriormente, em 
seu campo de trabalho, através de sua prática, desenvolve instrumentos 
e técnicas que podem vir a contribuir para a democratização da 
escola. Segundo Pimenta (2002), a prática na escola é uma prática 
coletiva nas atividades da gestão com vistas a auxiliar na consolidação 
da emancipação das camadas populares, indicado em seu Projeto 
Político-Pedagógico, ou seja, nas tarefas que auxiliem o professor no 
ato de ensinar.

 

1.2.5 A educação escolar como prática social

Frente a uma análise mais crítica, a educação escolar, de forma geral, 
pode ser entendida como um ato que contribui para a transformação 
ou a reprodução social. De acordo com Luckesi (1991), o ser humano 
é aquilo que as condições objetivas da história possibilitam que ele seja. 
Nessa perspectiva, o autor considera o ato educativo como atividade 
altamente política. Os interesses ideológicos podem contribuir com a 
reprodução de valores ligados à classe dominante, podem favorecer a 
manutenção da alienação e do conformismo, como também podem 
contribuir para a transformação e a superação dos problemas sociais.

A educação escolar, da maneira como se prescreve, incita o aluno 
a refletir sobre as hierarquias reproduzidas dentro do próprio ambiente 
escolar. Levando em consideração que o ambiente escolar é construído 
e moldado para atender expectativas que se fazem presentes além 
dos muros da escola, ou seja, regras indicadas e ditadas pela classe 
dominante, o entendimento sobre a necessidade de uma formação 
mais crítica e consciente nem sempre é colocada em prática.

Partindo desse contexto, compreende-se a importância de se 
construir no espaço educativo, um ambiente que consiga favorecer 
aos sujeitos condições de participação e integração na sociedade.
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Para saber mais

De acordo com Brandão (2006), o processo educacional ultrapassa 
o ambiente escolar e se torna observável porque integra o cotidiano 
das pessoas e suas relações com o outro. O tema “educação” ao 
longo da história envolve o ensinar e o aprender. Ele valoriza saberes, 
conhecimentos e habilidades que podem ser adquiridos em espaços 
escolares e não escolares. Assim, educar é a prática da vida diante do 
convívio social.

Para compreender como as pessoas entendem a educação, acesse: 7 
mil milhões de outros. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=_VjGIkdv3-I>. Acesso em: 3 set. 
2017.

 

1.2.6  Educação não formal ou não escolar 

A educação não escolar diverge da educação escolar ao favorecer 
uma proposta de trabalho coletivo, menos hierarquizado, de preferência 
procurando ouvir e atender aos interesses da comunidade. Ela 
apresenta como uma de suas características principais a necessidade 
de contribuir para a formação dos sujeitos que consigam compreender 
a sociedade e seu envolvimento com o mundo globalizado. Dessa 
forma, terão maiores chances de participarem de maneira integrada e 
se expressarem conforme sua cultura.

Assim, esse estudo inicia reflexões tratando sobre a maneira como 
a educação não escolar está sendo conduzida atualmente, além de 
apresentar de maneira superficial como ela contribui para a formação 
das pessoas ao serem atendidas em diferentes espaços, porém, é 
importante lembrar que essa dimensão da educação se encontra 
em período de construção permanente, assumindo novos papéis, de 
acordo com suas conquistas. 

É importante termos a clareza de que a educação não escolar, em 
toda a sua expansão, deve priorizar que as pessoas consigam de fato ter 
acesso a uma sociedade que os reconheça em suas diferenças, sendo 
valorizados em suas potencialidades e respeitados em sua cultura. 

1.2.7 Conceito de educação não escolar

 Conforme já descrevemos anteriormente, a educação não formal 
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também é tratada por diversos autores como educação não escolar, 
ou seja, aquela que acontece fora da escola.

 Dentre os renomados autores que tratam sobre a educação não 
escolar, no Brasil, Gohn (2006) merece destaque ao contextualizar e 
contrastar o trabalho realizado em espaços escolares e não escolares. 
A autora argumenta que a educação não escolar apresenta menor 
grau de estruturação e sistematização, embora exista intencionalidade 
em sua prática pedagógica. De acordo com a autora, a educação 
não escolar tem possibilidade de se desenvolver em outros espaços 
educativos além dos muros da escola, ou seja, em ambientes e situações 
interativas/construídas coletivamente em instituições filantrópicas, 
associações, movimentos sociais, trabalhos comunitários, animação 
cultural, comunicação social, museus, cinemas, praças, áreas de lazer 
e recreação.

O trabalho realizado pela educação não escolar deve considerar os 
anseios da comunidade com a qual se pretende trabalhar. A educação 
não escolar pode ser entendida como parte de um trabalho social, com 
enfoque pedagógico, direcionado ao atendimento de necessidades 
humanas e sociais, desenvolvido por equipe multidisciplinar da qual 
participa o educador. Deve propiciar práticas dialógicas por meio de 
situações que favoreçam a elevação da autoestima, a emancipação e 
o pertencimento de cada um e de todos em um determinado grupo e 
no processo educativo.

A educação não escolar possibilita aprendizagem política dos 
direitos dos sujeitos enquanto cidadãos, construção de regras éticas 
relativas a condutas aceitáveis socialmente, consciência e organização 
de como agir em grupos coletivos, identidade coletiva, capacitação dos 
indivíduos para o trabalho por meio da aprendizagem de habilidades 
e/ou desenvolvimento de potencialidades, aprendizagem e exercícios 
de práticas que capacitam os sujeitos a se organizarem com objetivos 
comunitários.

A aprendizagem de conteúdos ligados à educação não formal 
favorece aos sujeitos a realização de uma leitura de mundo, além de 
contribuir para a formação do sujeito no sentido de poder atuar na 
realidade, com suas adversidades.
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1.2.8 Historicização da educação não escolar 

No Brasil, de acordo com Garcia (2003), diferentes movimentos 
sociais e grupos organizados desenvolvem atividades diversificadas há 
muito tempo, sem, no entanto, serem denominadas seguindo essa 
terminologia. A autora destaca alguns termos utilizados, tais como: 
educação alternativa, educação complementar, jornada ampliada, 
educação fora da escola, projetos socioeducativos, contraturno 
escolar, entre outros.

Historicamente, o termo educação não escolar, de acordo com 
Trilla (1987), começa a ser oficializado no contexto educacional 
a partir de 1967, com a International Conference on World Crisis in 
Education, ocorrida em Williamsburg, Virginia, nos Estados Unidos, 
com participação da UNESCO. 

A partir da Conferência, a educação não escolar passou a ser 
entendida como campo pertencente ao setor educacional, ao mesmo 
tempo em que se evidenciava a necessidade de desenvolvimento de 
meios educativos que não ficassem restritos somente ao contexto 
escolar. 

Naquela época, não se tinha uma definição conceitual do termo, 
nem muita clareza do que a proposta podia abarcar, além da tentativa 
de buscar entender qual seria a relação da educação não escolar com 
as demais áreas do conhecimento.

A princípio, a educação não escolar no Brasil estava ligada a 
processos de alfabetização de adultos (GOHN, 2000). Tinha como base, 
o trabalho desenvolvido por Paulo Freire, assim como outras práticas 
ligadas aos movimentos sociais. A educação de jovens e adultos foi 
a que ficou mais em evidência, porém, outras práticas voltadas para 
a educação ou “reeducação dos menores”, hoje entendida como 
medida socioeducativa, já se faziam presentes no contexto.

Tratando sobre a temática, Meksenas (2002) afirma que a 
educação não escolar ganhou maior visibilidade quando integrada 
aos movimentos sociais, passando a reivindicar ou tratar com maior 
veemência temáticas envolvendo os direitos sociais.
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1.2.9 Primeiras manifestações em espaços sociais

Meksenas (2002), ao tratar sobre as manifestações ligadas à 
educação em espaços sociais que mereceram destaque no passado, 
reporta-se ao “Clube das Mães”, iniciado no Brasil ainda durante 
a década de 1970, com cunho exclusivamente assistencialista. As 
reuniões eram organizadas por mulheres integradas ao Lions Club, 
que prestavam assistência às “mães carentes” que se utilizavam dos 
encontros para confeccionarem trabalhos manuais diversos, enxoval 
de bebê, corte e costura, alimentos, entre outros. O produto excedente, 
ou seja, o produto não utilizado pelas participantes, posteriormente, 
era comercializado em forma de bazar beneficente, com o propósito 
de arrecadar fundos para suprir as demais necessidades do grupo.

As reuniões também eram marcadas por reflexões e debates a 
partir de leitura de trechos do Evangelho. Outros temas sugeriam 
reflexão sobre as condições de moradia, saúde, educação, violência 
doméstica, entre outros, o que resultou, posteriormente, em um 
redimensionamento de aspectos ligados à vida doméstica e à 
valorização da mulher no campo do trabalho. 

Esses clubes se multiplicaram e o grau de discussão ainda durante 
essa década evoluiu para a politização de seus integrantes. De acordo 
com Meksenas (2002), as privações da vida cotidiana e a questão dos 
direitos das pessoas se redefiniram, passando a serem entendidas pela 
classe trabalhadora como injustiça social. 

A expressão educação não escolar conquista um novo enfoque por 
volta dos anos de 1980, quando as razões econômicas perpassavam a 
crise mundial da educação no contexto geral e mais especificamente 
no espaço escolar.

Nessa época, uma série de análises referenciando o sistema 
formalizado de ensino (escola), com as demais áreas ligadas à saúde, 
à cultura, entre outros, passaram a receber críticas severas por não 
conseguirem responder às demandas sociais do momento. 

Paralelo a isso, um conjunto de fatores indicaram a relevância 
da educação não escolar como campo pedagógico observável, 
envolvendo, inclusive, diferenças culturais, sociais e econômicas. 

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, as políticas 
educacionais  passaram a assegurar e a indicar novos desafios a serem 
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implementados pela educação não escolar, o que possibilitou, nas 
décadas seguintes, maior visibilidade sobre o trabalho desenvolvido. 

Muitos fatores, tais como as mudanças ocorridas no modelo 
familiar, as modificações nas relações de trabalho, o desemprego e 
a falta de profissionais habilitados para suprir a demanda existente no 
mercado de trabalho, acabaram por interferir nos rumos da educação 
escolar e não escolar. 

De acordo com Trilla (1999), a popularização dos meios de 
comunicação também influenciou na formação das pessoas, 
inclusive com caráter intencional, fato que propiciou abertura para 
a compreensão da educação não escolar como importante setor 
responsável por questões educacionais em um sentido e dimensão 
mais amplos.

Com a mudança na economia, sociedade e mundo do trabalho, 
a educação não formal se amplia e se organiza nos anos 1990. 
Incorporada a um novo modelo de participação, a educação não mais 
fica restrita à ação de ensinar e aprender no interior de instituições 
escolares formais. A demanda para a educação se modificou, 
ampliando suas necessidades para além dos conteúdos programáticos 
e curriculares atribuídos e desenvolvidos pela educação formal, ou 
seja, a educação escolar.

Segundo Gohn (2006), o novo olhar sobre as diferentes demandas 
educacionais possibilitou análises mais conscientes tanto por parte da 
sociedade como também dos integrantes dos movimentos sociais e 
demais articulações populares. Os movimentos sociais, de maneira 
organizada, passaram a chamar atenção da sociedade e do poder 
público por meio de reivindicações. O objetivo centrava-se em procurar 
atender ou minimizar as diversas problemáticas sociais, na qual todos 
se consideravam envolvidos, tais como: valorização da educação 
ambiental, cidadania, qualidade na saúde pública e sanitária. Olhar mais 
atento no que se refere às necessidades e à proteção de crianças e 
adolescentes com necessidades especiais, crianças vítimas de abuso 
sexual, uso indevido de drogas lícitas, trabalho infantil, negligência 
familiar, entre outros. 

Seguida de muitas críticas, tal realidade possibilitou melhor 
formação dos profissionais envolvidos com a causa, como também 
a composição de grupos de multiprofissionais envolvendo assistentes 
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sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, médicos, enfermeiros, 
com a finalidade de atacar as diferentes problemáticas de maneira 
conjunta. Para tanto, os grupos, de maneira organizada, passaram a se 
reunir constantemente, planejando o trabalho e a metodologia a ser 
considerada para cada situação, visando contribuir para a minimização 
das necessidades sociais como um todo e para maior qualidade de 
vida para a criança (PARREIRA; JOSÉ FILHO, 2010). Com o objetivo de 
alcançar êxito no planejado, esses grupos ainda buscaram parceria com 
o governo municipal, estadual e federal, por meio de suas Secretarias e
Ministério Público, entre outros.

1.2.10 A educação não formal na atualidade

Na atualidade, a educação extrapola os muros da escola para os 
espaços domésticos, comunitários, do trabalho, do lazer, das relações 
sociais e do aprendizado, que pode ser desenvolvido de forma grupal, 
respeitando-se valores culturais. Os mesmos valores culturais revelam 
o indivíduo em suas habilidades e potencialidades extracurriculares.

Assim, a educação não escolar, segundo Gohn (2006), além de
apresentar processos educativos fora do espaço escolar, passa a 
integrar ações desenvolvidas por movimentos sociais, organizações 
não governamentais e entidades sem fins lucrativos da área social e, 
ainda, projetos comunitários e sociais, através de parcerias das escolas 
com a comunidade educativa, por meio de Conselhos (criança, 
adolescente e juventude) e Colegiados.

Gohn (2006) afirma que a educação não escolar se orienta por 
um conjunto de princípios que buscam favorecer a inclusão social, a 
identidade cultural, o esforço individual e coletivo, a emancipação e a 
autonomia. Sua implementação configura um permanente processo 
de sensibilização e formação de consciência crítica e vontade coletiva, 
o que favorece o entendimento da aprendizagem política ligada aos
direitos dos sujeitos enquanto cidadãos.

A educação não escolar ainda favorece o processo formativo de 
lideranças. Seus participantes, a princípio, participam das atividades 
como meio para aquisição de habilidades e desenvolvimento de 
potencialidades, posteriormente, tornam-se agentes multiplicadores 
que conseguem realizar uma leitura crítica da realidade social, 
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podendo, inclusive, atuar em projetos que almejem a transformação 
da sociedade. O exercício de práticas que mobilizem e capacitem os 
sujeitos a se organizarem, com objetivos comunitários, contribui para a 
viabilização de políticas públicas.

1.2.11 O contraponto da educação não escolar 

Meksenas (2002) complementa que, seguindo as tendências 
da inovação tecnológica, nas últimas décadas, coube às políticas 
públicas buscarem formas de assegurar a requalificação profissional, 
considerando a necessidade de incutir valores, disciplinar 
comportamentos, induzir determinada classe social ao consumismo 
enquanto garantia de condições mínimas de sobrevivência aos demais, 
diante do ciclo de prosperidade e crise ligado ao sistema.

Importante considerar que as políticas públicas deveriam contribuir 
para o desenvolvimento das políticas sociais e, por meio delas, organizar 
o campo da saúde, da educação, da moradia e da previdência. Assim, 
todo o aparato estatal passaria a utilizar os recursos financeiros captados 
junto à sociedade. Com o objetivo de implementar tais políticas, o 
Estado passou a exercer funções mínimas, restritas à manutenção 
da burocracia e à repressão sobre os trabalhadores, além de assumir 
também a função de regulação na esfera econômica.

Seguindo essa perspectiva, Meksenas (2002) adverte que o trabalho, 
que satisfaz as carências materiais, remete o sujeito à coletividade e o 
obriga a considerar outros interesses além dos seus. Assim, o trabalho é 
a reciprocidade capaz de articular o individual e o coletivo. A sociedade 
civil aparece distinta do Estado, porém, ao mesmo tempo, perpassada 
por ele. O Estado se constitui no meio capaz de aperfeiçoar a influência 
sobre a liberdade humana regulada, assim, ele agrega a sociedade civil, 
condicionando-a de acordo com suas necessidades. 

O conjunto de instituições, corporações, organizações da cultura e 
da educação, igrejas e conselhos locais integradas ao Estado, revelam 
a função de levar o sujeito a quatro níveis de ação social: integração, 
manutenção dos modelos sociais, finalidades coletivas e adaptação. 

A integração e a manutenção dos modelos sociais ocorrem 
prioritariamente na escola, pois são espaços produtores da lealdade, 
capazes de criar no sujeito o sentimento de pertencimento ao coletivo. 
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Ainda segundo Meksenas (2002), no momento em que a integração e a 
manutenção dos modelos sociais falharem, o sistema se desequilibrará 
pela ação de grupos que se tornam marginais à hierarquia social, assim, 
o cenário se torna propício para a explosão dos movimentos sociais,
definindo suas ações coletivas.

 A sociedade, mesmo quando entendida como um sistema 
envolvendo tensões e conflitos, produz orientação cultural e política. 
O conflito assume a forma de conduta coletiva quando ligada a: uma 
crise organizacional (regras que limitam a liberdade, más condições de 
trabalho ou mecanismos de proteção social), uma tensão institucional 
(relações de poder, hierarquia) ou um protesto modernizador (conduta 
coletiva no âmbito da cultura questionando valores, moralidade ou 
princípio ético).

Finalizando a seção

 Convidamos você a demonstrar seus conhecimentos sobre a 
temática tratada até aqui participando das atividades de aprendizagem 
a seguir.

Atividades de aprendizagem

1. A educação abrange os processos formativos que acompanham a
evolução histórica, procurando reafirmar a condição do homem como
um ser em constante transformação. A educação formal, desenvolvida
em ambiente próprio, ou seja, a escola, contribui para a produção e a
disseminação do saber historicamente acumulado. Nessa perspectiva, a
escola fornece ao homem subsídios para que esse se instrumentalize e
participe das transformações sociais.

Seguindo esse raciocínio, indique (V) para verdadeiro ou (F) para falso às 
asserções que correspondem à prática educativa realizada no âmbito 
escolar:

I) (  ) A instituição escolar fornece ao homem a educação informal que se
sustenta através de um currículo comprometido com as causas sociais.
II) (  ) A educação formal é regida por uma legislação que indica o modo
como a escola deve sistematizar os conteúdos de maneira sequenciada.
III) (  ) A educação assistencial disponibilizada pela escola é exigência para
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facilitar a aprendizagem dos alunos e seus familiares.
IV) (  ) Consta que a educação não formal, organizada de forma obrigatória 
pelos documentos da escola, fornece subsídios para a educação formal.
V) (  ) Tanto a educação informal quanto a educação não formal depreciam 
o pleno funcionamento da escola, pouco contribuindo para a aprendizagem 
do aluno.

Após análise, podemos considerar como resposta correta:

A) F – V – F – V – V. 
B) F – V – F – F – F.
C) F – V – V – F – F.
D) F – F – V – V – V.
E) V – V – V – F – F.

2. Historicamente, no Brasil, a educação não formal também se ampara 
em manifestações ligadas a movimentos sociais organizados, com vistas a 
procurar soluções para determinadas necessidades sociais. Ao tratar sobre 
as manifestações ligadas à educação em espaços não escolares, podemos 
nos reportar:

I) Ao “Clube das Mães”, que surge por volta de 1970 com cunho 
exclusivamente assistencialista, organizado por mulheres integradas ao 
Lions Club, no qual prestavam assistência às “mães carentes”.
II) À alfabetização de adultos, com práticas ligadas à realidade e às 
experiências de vida dos alunos, procurando não infantilizar o ensino e a 
aprendizagem. 
III) Às atividades ligadas a movimentos sociais, como cursos de educação 
profissional para as classes menos favorecidas ou temas que sugeriam 
reflexão sobre as condições de moradia, saúde, educação, violência 
doméstica, entre outros.
IV) Às atividades ligadas à religião, marcadas por reflexões e debates a partir 
de leitura de trechos do Evangelho e outras maneiras de prestar assistência 
à comunidade.

Após análise das proposições, é coerente indicar como opção correta:

A) Apenas as proposições I e II estão corretas.
B) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas.
C) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
D) Apenas a proposição IV está correta.
E) As proposições I, II, III e IV estão corretas.
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Seção 2

Práticas pedagógicas alternativas ou 
complementares à educação escolar

Introdução à seção

Como integrante de equipe multidisciplinar, o pedagogo tem 
contribuído para o desenvolvimento de formas alternativas de 
acompanhamento pedagógico a partir da compreensão de aspectos 
históricos, culturais, sociais, filosóficos, econômicos e políticos que 
configuram e condicionam a educação brasileira.

Com a finalidade de conhecer a realidade em que se encontra 
inserido o processo educativo, são apresentados, por meio de 
trabalho multidisciplinar, outros campos de atuação pedagógica em 
organizações não governamentais (ONGs), assistência social, hospitais, 
CRAS, CREAS, CAPS Infantil, Unidade Básica de Saúde, empresas 
(gestão de pessoas), museus, parques, bibliotecas, teatro, educação do 
campo, entre outros. 

O trabalho desenvolvido nesses espaços, tidos como não escolares, 
sugere que os diferentes profissionais envolvidos busquem, a partir 
de sua área de conhecimento, aprofundar a compreensão sobre o 
processo de desenvolvimento de aprendizagem tanto da criança 
quanto do adulto em suas diferentes fases, considerando a dimensão 
cognitiva, afetiva, ética, entre outras. Essa compreensão permite à 
equipe multidisciplinar perceber que os sujeitos, inseridos em seu 
contexto social, tornam-se protagonistas de sua própria existência, em 
todos os sentidos e relações.

Assim, convidamos você a aprofundar seus conhecimentos sobre 
esses campos de atuação do pedagogo, analisando como esse 
profissional pode interagir e colaborar com profissionais de outras áreas, 
de maneira teórica e prática ao sugerir ações pertinentes ao trabalho 
pedagógico, como elaboração de material didático, planejamento, 
coordenação, execução, acompanhamento e avaliação de atividades 
desenvolvidas de maneira interdisciplinar ou multidisciplinar.
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Questão para reflexão

Atualmente, muitos espaços não escolares necessitam de participação 
e integração de um pedagogo compondo o trabalho em equipes 
multidisciplinares. Você já teve oportunidade de observar o trabalho do 
pedagogo em espaços não escolares? Sabe quais são as possibilidades 
indicadas para os pedagogos nesses espaços? Para atuar nesses espaços, 
é necessária a compreensão sobre essa realidade, principalmente sobre 
os fenômenos que integram o processo educativo, complementar à 
educação escolar, nesses ambientes.  

2.1 Caracterização das práticas complementares à educação 
escolar

As práticas pedagógicas alternativas ou complementares à educação 
escolar, segundo Meksenas (2002), são consideradas organismo 
institucionalizado de origem pública, privada ou filantrópica. Merecem 
destaque as práticas realizadas em movimentos sociais, hospitais, 
trabalhos comunitários, centro de assistência psicossocial (CAPS), 
entidades religiosas, comunidades terapêuticas, organizações não 
governamentais, sindicatos, animação cultural, comunicação social, 
atividades em museus, cinemas, praças, áreas de lazer e recreação.

As atividades desenvolvidas nesses espaços geralmente contam com 
participação de grupos multidisciplinares, compostos por pedagogos, 
psicólogos, assistente social, educadores, entre outros. Entendidas 
como entidades civis, muitas vezes, demonstram envolvimento 
político-partidário e utilizam-se de formas alternativas de intervenção 
a partir da compreensão dos aspectos históricos, culturais, sociais, 
filosóficos, econômicos e políticos, que configuram e condicionam a 
educação brasileira.

O trabalho é organizado, considerando temáticas que procuram 
expandir a luta por direitos e emancipação social, indicadas pela classe 
trabalhadora ou outras representações sociais. Em alguns momentos, 
o trabalho realizado por determinadas ONGs, no seio da sociedade 
civil, torna-se complemento ligado à ação do Estado, rendendo-se aos 
princípios da regulação social (MEKSENAS, 2002).

De acordo com Gohn (2006), as atividades planejadas e realizadas 
nesses espaços, seguindo a leitura da realidade que se expressa a 
partir de diferentes contextos, procuram envolver principalmente a 
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aprendizagem política. Estimular a conscientização e a compreensão 
sobre os próprios interesses ligados ao meio social e natural em que 
os sujeitos convivem, além de procurar capacitá-los para o trabalho 
e a prática social, por meio de aprendizagem de habilidades e/ou 
desenvolvimento de potencialidades. As atividades também procuram 
desenvolver o exercício de práticas que capacitem os sujeitos a se 
organizarem com objetivos comunitários, voltados para a solução de 
problemas coletivos cotidianos. 

Por meio de elaboração, execução e avaliação de projetos de 
intervenção, o trabalho oportuniza ao pedagogo e aos demais 
profissionais envolvidos, a troca de experiências e o reconhecimento 
de práticas pedagógicas alternativas ou complementares à educação 
escolar. 

2.2 Espaços alternativos onde se desenvolvem práticas 
pedagógicas complementares à educação escolar

Em seguida, apresentaremos uma breve análise sobre o trabalho 
desenvolvido em ONGs, Rede de Proteção Social da Criança e do 
Adolescente, Centro de Referência da Assistência Social - CRAS -, 
Centro de Socioeducação - CENSE -, pedagogia hospitalar, entre 
outros.

2.2.1 Organizações Não Governamentais

De acordo com Paes (2004), configuram-se como Organizações 
Não Governamentais as entidades de interesse social sem fins lucrativos. 
São identificadas como associações e fundações de direito privado, 
cujo objetivo centra-se em prestar atendimento às necessidades 
sociais ou defesa de direitos da população menos favorecida, ou, ainda, 
determinados grupos engajados socialmente. 

Meksenas (2002) argumenta que as ONGs se estabelecem em 
relações ambíguas, podendo tornarem-se ou não uma resistência ao 
Estado. Possuem caráter assistencialista ou político, privatista ou social, 
dependendo do modo como se relacionam com a classe trabalhadora. 
Revelam a capacidade da sociedade civil se organizar e institucionalizar 
temas que integram problemas e conflitos sociais. Articulam-se para 
dar suporte a determinadas lutas sociais, envolvendo questões ligadas 
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à cultura, tais como: meio ambiente, questões étnicas e sexualidade. 
Outras emergem vinculadas a temas ligados ao âmbito econômico, 
social ou político, valorizando a organização do trabalho, problemas na 
esfera do consumo, da saúde e da educação.

As ONGs, de acordo com Justen (2005), querem contribuir para o 
aumento da eficiência dos serviços sociais oferecidos ou financiados 
pelo Estado, atendendo melhor o cidadão a um custo menor, zelando 
pela ampliação e acesso de direitos à população mais carente. 

No que se refere aos objetivos políticos, contribuem no sentido de 
ampliar a participação da cidadania na gestão de atividades públicas, 
estimulando a ação social comunitária, desenvolvendo esforços no 
sentido de contribuir para efetivação no implemento de serviços sociais 
de maneira ampla e aumentando a eficácia de estratégias indicadas 
pelo Estado que edita leis, recolhe tributos, define políticas públicas e, 
de forma sistemática, controla resultados. 

Para saber mais

O termo ONG - Organização Não Governamental -, nos anos 1980, 
passou a integrar parte das organizações ligadas ao Terceiro Setor. O 
termo Terceiro Setor, por volta de 1970, servia para identificar grupos 
da sociedade que desenvolviam atividades em organizações sem fins 
lucrativos. Essas organizações interagem com o Estado por meio 
de convênios, geralmente precedidos por licitação, com o objetivo 
de contribuir para a execução de Políticas Públicas, principalmente, 
promovendo sua dimensão social e cultural, além de fomentar o 
desenvolvimento sustentável. Importante considerar que o Estado, 
segundo a Constituição Federal de 1988, é responsável pelos serviços 
de saúde, educação e assistência social, com a obrigação de prover 
atividades que permitam à sociedade, de maneira geral, atingir 
condições mínimas de sobrevivência e uma vida digna.

Para aprofundar seus conhecimentos, realize a leitura do livro Terceiro 
Setor: parcerias com o Estado à luz do desenvolvimento social 
sustentável. 

Fonte: BAZOLI, Thiago Nunes. Terceiro Setor: parcerias com o Estado 
à luz do desenvolvimento social sustentável. Londrina: Saúde em 
Destaque, 2009.
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2.2.2 Fenômenos a serem considerados pelo pedagogo diante do 
processo educativo em espaços não escolares

Os fenômenos observáveis nos espaços não escolares, em sua 
maioria, encontram-se entrelaçados às necessidades de determinados 
grupos sociais, quase sempre invisíveis à sociedade, ou mais 
especificamente às crianças e aos adolescentes em situação de maus-
tratos ou negligência familiar. As situações se manifestam no espaço 
educativo sempre que a criança ou o adolescente expressar, por meio 
de atitudes, suas carências ou vivências permeadas pelo sofrimento, 
discriminação, preconceito, entre outros. 

Inclui-se, também, nesse contexto, episódios ligados àqueles que 
possuem doenças congênitas ou adquiridas, os hospitalizados para 
determinados tratamentos clínicos ou intervenções cirúrgicas, os 
adolescentes em conflito com a lei, os presidiários, entre outros. No 
contexto, demandas ligadas à violência urbana e doméstica, ecologia, 
questões ambientais, relações no trânsito, entre outras, merecem 
atenção especial no contexto educativo. Tais demandas em primeira 
instância devem incentivar os envolvidos a se organizarem no sentido 
de procurar maneiras de minimizar ou mesmo encontrar solução 
para aquilo que se apresenta como uma grande necessidade. Tais 
demandas devem ser entendidas pelo pedagogo como parte de 
um processo complexo e desafiador que requerem um tratamento 
adequado e cuidadoso, ao mesmo tempo desprovido de preconceito 
e discriminação. Esses fenômenos exigem do pedagogo compreensão 
sobre legislação e íntima parceria com grupo de profissionais que 
procuram, juntos, encontrar soluções para os problemas sociais, 
familiares, entre outros, que se apresentam no dia a dia dos espaços 
educativos.

2.2.3 O enfrentamento à violência 

A partir de 1990, segundo a Abrapia (2002), com a promulgação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil, a violência passou a 
receber uma visão diferenciada em seu aspecto legal, quando trata da 
criança e do adolescente. A violência, também no espaço educativo, 
é entendida como um fenômeno a ser considerado a partir de sua 
perspectiva histórica, social e política. 
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O enfrentamento à violência nesses espaços sugere 
encaminhamento pautado em diagnóstico, estudo, planejamento e 
acompanhamento, com vistas a reconhecer as fragilidades das crianças 
e dos adolescentes. Ainda no que se refere à conduta profissional 
daquele que trata da criança vítima de violência, torna-se fundamental 
uma preparação adequada dos profissionais da escola, no sentido 
de auxiliar na identificação de maus-tratos, propiciar atendimento 
ou encaminhamento adequado às necessidades da criança e do 
adolescente e observação de características de seu agressor. 

2.2.4 Violência doméstica

Dentre os diferentes tipos de violência, uma que merece destaque 
é a violência doméstica. Sua ocorrência ou manutenção convive com 
determinados padrões culturais e sociais valorizados pela sociedade. 
Nessa perspectiva, os castigos físicos são ainda aceitos como 
procedimentos adequados à educação familiar e social. De acordo com 
a Abrapia (2002), em alguns lugares do mundo, inclusive em algumas 
regiões do Brasil, existe a cultura de que os filhos são “domínio” dos 
pais, assim, os pais teriam sobre eles direito pleno de decisão. Seguindo 
esse pensamento, pais estupram suas filhas, engravidando-as, sob a 
conivência de suas mães. 

2.2.5 O pedagogo e sua relação com crianças em situação de 
vulnerabilidade

No que se refere ao atendimento à criança e ao adolescente em 
situação de risco ou vulnerabilidade, pesquisas indicam que nesse 
contexto a violência e os maus-tratos se fazem presentes, podendo 
ser classificados em: violência física, psicológica e sexual, além da 
negligência familiar. Assim, é considerada violência física o ato que 
integra o uso da força ou a omissão, quando praticados pelos pais 
ou responsáveis, tendo como objetivo ferir, deixando ou não marcas 
evidentes. De acordo com a Abrapia (2002), atitudes comuns nesses 
casos são murros, tapas, agressões e queimaduras causadas por 
objetos ou líquidos quentes.

A violência psicológica é evidenciada em atitudes comuns, 
envolvendo rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, 
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humilhação e punições exageradas. Esse tipo de agressão nem 
sempre deixa marcas visíveis, porém as marcas que ficam podem ser 
observadas por longos anos como traumas emocionais profundos 
(ABRAPIA, 2002).

A violência sexual acontece, muitas vezes, dentro do próprio 
ambiente familiar da criança. A criança ou adolescente é induzida ou 
forçada por seus progenitores a participar de práticas sexuais com ou 
sem violência física. Diversas questões na qual se configuram atitudes 
de negligência, geralmente se encontram atreladas a atos de omissão 
dos responsáveis, no que se referem às necessidades básicas para o 
desenvolvimento da criança (ABRAPIA, 2002).

Nos grupos considerados de risco e situação de vulnerabilidade, 
merecem maior atenção as crianças não desejadas ou não aceitas 
pelos seus familiares, por apresentarem aspecto físico ou capacidade 
intelectual diferente daquela descrita pela expectativa dos pais e, 
também, os filhos de outros relacionamentos que demonstram 
comportamento inadequado, que não respeitam limites ou, ainda, 
crianças hiperativas, com transtorno de conduta, que apresentam 
doença crônica ou mesmo uma deficiência física ou motora (ABRAPIA, 
2002).

2.2.6 O envolvimento do pedagogo com crianças e adolescentes 
dependentes químicos

Estudos apontam a necessidade de reflexão constante sobre como 
o Estado, com seus serviços públicos de saúde e assistência, contribui 
para a formação integral de crianças e adolescentes dependentes 
químicos. 

Junges (2013), ao entrevistar crianças e adolescentes dependentes 
químicos, confirmou que para alguns o internamento e a religiosidade 
passam a ser um estímulo para o resgate e a valorização da saúde, 
enquanto que, para outros, o estudo passa a ser a base para um 
recomeço, mesmo quando sua saúde mental já se apresentar um 
pouco comprometida. 

Temas como prevenção, acolhimento, tratamento, crises pela 
abstinência de determinadas substâncias e posterior inserção social, 
preconceito e discriminação, devem fazer parte das reflexões do 
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pedagogo, inclusive como suporte para as famílias, que se encontram 
sem um norte, diante do enfrentamento desse grande desafio.

2.2.7  Como o pedagogo consegue diferenciar situações de maus-
tratos ou violência de um acidente comum

Cabe ao pedagogo levantar suspeita sobre maus-tratos e 
espancamentos quando as lesões não são compatíveis com a idade 
ou o desenvolvimento psicomotor da criança. Merecem atenção 
principalmente as lesões que se apresentam em regiões cobertas 
ou em diferentes estágios de cicatrização. São destacados, como 
exemplo, os maus-tratos físicos sofridos por crianças de até três anos 
de idade. De acordo com a Abrapia (2002), os ossos longos de uma 
criança nessa idade, requerem uma força considerável para sofrerem 
fraturas, o que dificilmente ocorre em quedas de pequena altura. As 
histórias contraditórias ou conflitantes contadas por familiares ao 
serem questionados sobre o fato, representam um dado importante 
quando da suspeita de lesão intencional em crianças nessa faixa etária.

Importante considerar que algumas pancadas violentas ou fraturas 
podem provocar sangramento isolado do conduto auditivo ou perda 
da audição, lesões oculares, cegueira, entre outros. Quando os 
traumas a partir de atos violentos comprometem o Sistema Nervoso 
Central podem provocar alterações do nível de consciência da criança, 
irritabilidade ou sonolência, convulsões, déficits motores, problemas 
respiratórios, coma e, em alguns casos, a morte. 

Também se caracterizam como maus-tratos ou negligência as 
situações que evidenciam os cuidados com a saúde e o bem-estar geral 
da criança. Torna-se importante verificar, mesmo que seja por meio de 
questionamentos ao responsável pela criança, sobre a questão ligada 
aos cuidados rotineiros, alimentação adequada, vacinas, entre outros.

No que se refere ao quadro nutricional da criança, deve-se analisar 
se a alimentação ministrada apresenta os nutrientes necessários que 
possam contribuir para a saúde da criança, além do tempo e local 
adequado para se ministrar a alimentação. 
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2.2.8  A atitude do pedagogo diante da criança e seu possível 
agressor

Pesquisas apontam, segundo a Abrapia (2002), que as mães são 
responsáveis ou coniventes em mais de 60% dos casos de agressão 
a crianças, seguido dos pais, padrastos, madrastas, avós, tios e irmãos. 
Geralmente, as crianças vítimas de violência apresentam reações e 
comportamentos que expressam: passividade, silêncio, isolamento, 
agressividade, agitação, insegurança, choro intenso em alguns 
momentos, obesidade ou sinais de desnutrição, palidez, terror noturno, 
enurese e desatenção. 

Geralmente, os familiares de crianças agredidas apresentam 
atitudes agressivas, ironia, insegurança, imaturidade, entre outros. Com 
relação às características psicológicas dos agressores, constata-se que 
muitos apresentam imaturidade emocional. Muitos são provenientes 
de famílias nas quais já existiram histórias de violência, ou seja, sofreram 
maus-tratos na infância; demonstram baixa tolerância com relação às 
ações da criança ou adolescente; mostram-se prestativos, possessivos 
e tentam evitar o contato social da criança vítima de maus-tratos com 
outras crianças e adultos (ABRAPIA, 2002).

Com relação à criança, a atitude do pedagogo deve ser de 
acolhimento, preservando inicialmente os indícios da suspeita. É 
fundamental a postura de imparcialidade, sem pré-julgamento ao 
ouvir a criança, prestando atenção em sua postura, fisionomia, entre 
outros. Cabe ao pedagogo agir com discrição e sigilo. Caso necessário, 
deve-se encaminhar o problema aos órgãos competentes, no 
sentido de contribuir para o levantamento de informações e demais 
providências, inclusive, acionando o Conselho Tutelar. A melhor forma 
de enfrentamento se efetiva por meio da rede de proteção que envolve 
não só a área médica, mas também a educação e as organizações civis 
e governamentais.
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Para saber mais

Para você se aprofundar nessa temática, realize a leitura do material 
apresentado pela Abrapia.

Fonte: ABRAPIA - Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção 
à Infância e à Adolescência. Abuso sexual: mitos e realidade. 3. ed. 
Petrópolis: Autores, Agentes & Associados, 2002.

Conheça projetos que contribuem para o fortalecimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

Cartilha - Rede de Atenção a Criança e ao Adolescente no Distrito 
Federal – Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude 
do Distrito Federal.

2.3 A integração do pedagogo à rede de proteção

A Rede de Proteção Social dos Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes, integrada à sociedade civil, procura fortalecer o 
encaminhamento das políticas públicas na área da educação, saúde, 
segurança, assistência social, atendimento jurídico, entre outras. Suas 
ações procuram desenvolver um trabalho de maneira intersetorial, 
planejado no sentido de dinamizar a garantia de direitos, assim como 
o reconhecimento de que o fenômeno da violência é multifacetado e 
seu enfrentamento envolve uma ação articulada e integrada.

A rede de proteção envolve instituições e profissionais de diversas 
áreas: Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público, Conselho 
Tutelar, Núcleo Regional de Ensino, CREAS, UBS, CMEIS, CAPS Infantil, 
Caritas, Agente Comunitário, na qual vários profissionais (assistente 
social, psicólogos, pedagogos, enfermeiras e agentes educacionais) 
promovem, de maneira integrada, ações que auxiliam na organização 
do trabalho em rede. 

O trabalho visa o atendimento psicossocial com proteção da criança 
e do adolescente em situação de vulnerabilidade, ou questões sociais 
de extrema complexidade. No caso das violências, torna-se importante 
destacar que a Rede de Proteção atua para a defesa, a promoção e o 
controle social de populações com direitos violados. 

Outra característica essencial da Rede de Proteção é que ela não 
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está organizada de forma hierarquizada, uma vez que não existe um 
órgão que detenha poder de mando sobre as ações desta. O contexto 
define que as ações da Rede, de maneira geral, visa o atendimento 
conduzidas a um objetivo comum: discutir e encaminhar questões 
complexas que demandem o envolvimento e a mobilização de vários 
profissionais e diferentes órgãos para definir estratégias, visando à 
prevenção, ao atendimento e ao fomento de políticas públicas para 
populações vulneráveis.

2.3.1 CENSE - Centro de Socioeducação 

A finalidade sociopedagógica do Cense é oferecer ao adolescente 
a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo que permita 
a desconstrução do referencial que o aproxima da criminalidade, 
a reflexão sobre o desenvolvimento de valores éticos e morais, o 
desenvolvimento da consciência social e a instrumentalização para a 
construção de um novo projeto de vida.

Atualmente, milhares de adolescentes brasileiros encontram-se, de 
alguma forma, em conflito com a lei. Ao se observar o histórico de 
vida desses adolescentes, existe a compreensão de que muitos foram 
vitimizados pela própria família e pelas instituições que tinham por dever 
moral ou legal protegê-los. O Estado pode ser entendido como maior 
violador de seus direitos, na medida em que não garante, minimamente, 
as políticas públicas básicas para o pleno desenvolvimento pessoal, 
social e político de crianças e adolescentes, que necessitam ser 
reconhecidos na condição de sujeitos de direitos. O programa, além 
de atender indicações mais imediatas ligadas às exigências do ECA, 
também executa medida socioeducativa aos adolescentes privados de 
liberdade, ou seja, em período de internação. 

A internação é aplicada para adolescentes de 12 a 18 anos 
incompletos, encaminhados à Unidade Socioeducativa por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A 
internação é uma medida resultante de processo judicial. Ela é 
determinada quando o ato infracional for praticado mediante grave 
ameaça ou violência à pessoa. Também pode ser determinada quando 
houver reincidência no cometimento de infrações.

 A duração do período de internação pode variar de seis meses 
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até três anos, seguido de avaliação periódica, conforme estabelecido 
no artigo 121 do ECA. Como essa medida socioeducativa tem 
duração máxima de três anos, o programa pode atender jovens de 
até 21 anos incompletos. Ao completar 21 anos, o sujeito é liberado 
compulsoriamente, independente do tempo que tenha ficado em 
privação de liberdade.

Quanto aos objetivos do programa realizado em espaços 
socioeducativos, é importante considerar a necessidade de o educador 
procurar fornecer subsídios para que o adolescente consiga desenvolver 
competências ligadas ao SER e CONVIVER, de modo a contribuir para 
o desenvolvimento do protagonismo juvenil. A integração e o convívio 
social são entendidos como a dinâmica que pode contribuir para que 
o adolescente não reincida na prática de atos infracionais. 

Os profissionais que participam do trabalho no Cense buscam 
formas de favorecer o cuidado no que se refere à integridade física, 
moral e psicológica do adolescente, por meio de ações socioeducativas 
que privilegiem a escolarização, a formação profissional e a inclusão 
familiar e comunitária, com vistas a sua reinserção social.

O pedagogo ou o educador que participa das atividades deve realizar 
periodicamente relatórios técnicos e estudos de caso envolvendo a 
problemática do adolescente, com o objetivo de abordar os aspectos 
socioeducativos da história pregressa e os fatos ocorridos durante o 
período de sua internação. A atenção aos familiares do adolescente 
contribui para a integração deste ao convívio social, quando de seu 
desligamento da instituição.

Para saber mais

Conheça projetos que contribuem para o fortalecimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Disponível em:

<http://www.fundodireitoshumanos.org.br/tematica/direito-de-
criancas-adolescentes-e-da-juventude/?gclid=EAIaIQobChMIjPL83J-
T1gIVkUoNCh1GjQIfEAAYASAAEgKCqfD_BwE>. Acesso em: 6 set. 2017.

Finalizando a seção

 Convidamos você a demonstrar seus conhecimentos sobre a 
temática tratada até aqui, participando das atividades de aprendizagem 
a seguir.
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Atividades de aprendizagem

1. Faz parte da realidade de muitos adolescentes, o fenômeno ligado à 
violência sexual. Segundo dados do Ministério da Justiça, grande parte 
dos atos de violência sexual e agressão, contra crianças e adolescentes 
no Brasil, ocorre dentro de casa, não sendo, portanto, denunciados. Nesse 
contexto, os espaços educativos passaram a indicar a necessidade do 
desenvolvimento de ações conjuntas, visando à garantia e à proteção dos 
direitos das crianças e dos adolescentes. Consta na legislação que trata 
sobre educação, que é dever dos pais:

A) Velar pela dignidade da criança e do adolescente, impedindo que 
sejam expostos a situações de maus-tratos e tratamento violento ou 
constrangedor.
 B) Castigar os filhos como achar mais conveniente, pois cabe aos familiares 
reverter o fenômeno ligado ao enfrentamento da indisciplina do aluno e 
suas implicações.
C) Encaminhar adolescentes, menores de 15 anos, ao mercado de trabalho, 
responsabilizando-se por eles, e caso seja necessário, assinar desistência de 
sua matrícula na escola.
D) Cabe aos pais indicar orientação sexual às meninas adolescentes, tão 
logo elas sejam iniciadas em situações ligadas à prostituição infantil.
E) Dramatizar a educação dos filhos para que estes entendam que as 
ameaças e os maus-tratos apenas corroboram para que a educação se 
efetive na prática.

2. Realize a leitura das proposições indicadas a seguir, analisando o 
entendimento do pedagogo sobre as diferentes situações ligadas ao 
acompanhamento desse profissional em espaços complementares ao 
trabalho escolar.

I) As práticas pedagógicas alternativas ou complementares à educação 
escolar acontecem em movimentos sociais, trabalhos comunitários, centro 
de assistência psicossocial e comunidades terapêuticas. 
II)  Os fenômenos observáveis nos espaços não escolares encontram-se 
entrelaçados às reivindicações orientadas pela sociedade elitizada, que se 
preocupa com as atividades que complementam a educação.
III) O trabalho no CRAS visa o atendimento psicossocial com proteção 
da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade, ou questões 
sociais de extrema complexidade.
IV) Uma das finalidades do Cense é oferecer ao adolescente a oportunidade 
de vivenciar um processo socioeducativo que permita desconstrução do 
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referencial que o aproxima da criminalidade.
V) As atitudes de negligência encontram-se atreladas a atos de acolhimento 
dos responsáveis pelas crianças, pois apenas brigam com elas nos momentos 
em que estas exigem atenção ou fazem birras.

Após leitura e análise das proposições, marque a opção correta:

A) As proposições I e II estão corretas.
B) As proposições II, III e IV estão corretas.
C) As proposições I, III e IV estão corretas. 
D) As proposições IV e V estão corretas.
E) As proposições I, II, IV e V estão corretas.
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Seção 3

O pedagogo e as possibilidades de atuação em 
diferentes espaços educativos

Introdução à seção

Estimado acadêmico, são muitas as possibilidades de atuação do 
pedagogo em espaços educativos. Nesta seção, apresentaremos 
a você, de maneira sucinta, algumas possibilidades de atuação do 
pedagogo em espaços educativos, indicadas por Aquino e Saraiva 
(2011), iniciando pela educação básica.

Na educação básica, o pedagogo pode atuar:

1- Educação Infantil - junto à equipe envolvida com a gestão 
escolar e como professor em turmas de berçário, maternal, jardim e 
pré-escolar.

2- Ensino Fundamental - anos iniciais - junto à equipe envolvida 
com a gestão escolar e como professor em sala de aula em turmas do 
1º ao 5º ano.

3- Anos finais do Ensino Fundamental - junto à equipe envolvida 
com a gestão escolar e em sala de aula ministrando a disciplina de 
Ensino Religioso.

4- Ensino Médio -  junto à equipe envolvida com a gestão escolar 
e em Curso de Magistério, atuando como professor, ministrando as 
disciplinas ligadas às Metodologias do Ensino.

5- Salas de apoio à aprendizagem - junto à equipe envolvida com 
a gestão escolar e como professor, ministrando conteúdos básicos e 
avaliando as dificuldades, referentes aos conteúdos básicos de Língua 
Portuguesa e Matemática, apresentadas pelos alunos.

6- Educação Profissional - junto à equipe envolvida com a gestão 
escolar.

7- Educação de Jovens e Adultos - junto à equipe envolvida com 
a gestão escolar e em sala de aula como professor da EJA.

8- Educação Especial - APAE, ILES, entre outras: junto à equipe 
envolvida com a gestão escolar e em sala de aula como professor.
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9- Ensino Superior - pode desempenhar função como 
responsável pela coordenação pedagógica, como pedagogo e como 
professor.

10- Cursos de Educação a Distância - pode desempenhar função 
como responsável pela coordenação pedagógica, como pedagogo e 
como professor.

11-  Secretaria de Educação - pode desempenhar função como 
responsável pela coordenação pedagógica, como pedagogo e como 
professor.

Além dos ambientes já apresentados, segundo Aquino e Saraiva 
(2011), o pedagogo ainda pode desempenhar função como integrante 
de equipe multiprofissional ou multidisciplinar como pedagogo e 
como professor em espaços não escolares, conforme segue:

1- Sistema Prisional - pode desempenhar função junto à equipe 
envolvida com a gestão, também pode desempenhar função como 
integrante de equipe multiprofissional ou multidisciplinar como 
pedagogo e como professor, e como responsável pela coordenação 
pedagógica.

2- CENSE - Centro de Socioeducação; CRAS - Centro Regional 
de Assistência Social e CREAS - Centro de Referência em Atendimento 
à Família e seus Membros - pode desempenhar função junto à equipe 
envolvida com a gestão, também pode desempenhar função como 
integrante de equipe multiprofissional ou multidisciplinar, como 
pedagogo e como professor, e como responsável pela coordenação 
pedagógica.

3- Atividades educativas realizadas em ONGs - pode 
desempenhar função junto à equipe envolvida com a gestão, 
também pode desempenhar função  em equipe multiprofissional 
ou multidisciplinar, como pedagogo e como professor, e como 
responsável pela coordenação pedagógica, propiciando atividades 
culturais ligadas à Educação Ambiental, entre outras.

4- Escolas de cursos livres - cursinho para vestibular, escola de 
línguas estrangeiras, Método Kumon, escola de música. Pode atuar 
junto à equipe envolvida com a gestão e como responsável pela 
coordenação pedagógica ou, ainda, prestando assessoria pedagógica.

5- Autoescola - curso de aperfeiçoamento - pode desempenhar 
função junto à equipe envolvida com a gestão escolar e em sala de 
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aula como professor ou, ainda, prestando assessoria pedagógica.

6- Escola de aviação - pode desempenhar função junto à 
equipe envolvida com a gestão, também pode desempenhar função 
como integrante de equipe multiprofissional ou multidisciplinar como 
pedagogo.

7- Empresa - pode desempenhar função junto à equipe envolvida 
com a gestão, também pode desempenhar função como integrante 
de equipe multiprofissional ou multidisciplinar, como pedagogo e 
como professor, e como responsável pela coordenação pedagógica.

8- Hospital - pode desempenhar função como responsável pela 
coordenação pedagógica, como pedagogo e como professor para 
alunos que se encontram hospitalizados em tratamento intensivo, pós-
cirúrgico ou tratamento clínico, entre outros.  

9-  Atendimento domiciliar - pode desempenhar função 
como pedagogo e como professor para alunos que se encontram 
afastados do espaço escolar em tratamento intensivo, pós-cirúrgico 
ou tratamento clínico, sob orientação médica.  

10- Meios de comunicação - jornal, revista, TV, agência de 
propaganda. Pode desempenhar função como integrante de equipe 
multiprofissional ou multidisciplinar como pedagogo e como professor. 
As atividades são realizadas com vistas a assessorar na difusão cultural 
e na comunicação de massa, elaborando estratégias, atividades e 
instrumentos que permitam o aprendizado através dos meios de 
comunicação.

11- Turismo - pode desempenhar função como integrante 
de equipe multiprofissional como pedagogo e como professor. A 
organização do trabalho se efetiva por meio do desenvolvimento de 
atividades educativas que favoreçam o conhecimento de determinado 
local, acompanhado de sua história e cultura, com o objetivo de 
contribuir para o aprendizado sobre multiculturalismo, valorizando a 
diversidade cultural e favorecendo a construção de uma consciência 
de preservação ecológica.

12- Promoção e organização de eventos, entretenimento 
e lazer - pode desempenhar função como integrante de equipe 
multiprofissional como pedagogo e como professor.

13- Museus - o pedagogo pode organizar e desenvolver as 
atividades dentro do próprio espaço, ou seja, o museu, de maneira 
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individualizada ou como integrante de equipe multidisciplinar. 
O principal objetivo centra-se em proporcionar aos visitantes a 
compreensão da importância da memória cultural e da sua relação 
com a atualidade.

14- Sindicatos - o pedagogo pode organizar e desenvolver as 
atividades de maneira individualizada ou como integrante de equipe 
multidisciplinar. As ações ocorrem no sentido de realizar planejamento, 
coordenação e execução de projetos ligados à educação com vistas à 
qualificação ou à capacitação de pessoas, principalmente para inserção 
no mercado de trabalho e prática social.

3.1 Pedagogia hospitalar

O procedimento pedagógico desenvolvido no ambiente hospitalar 
se expandiu na década de 1990, respaldado pelo ECA e, posteriormente, 
pela Resolução Conanda - Brasil (1995), com o propósito de promover 
o apoio necessário à continuidade do processo de aprendizagem a 
crianças e adolescentes em situação de internamento hospitalar ou 
em atendimento domiciliar.

De acordo com Nazareth (2015), o afastamento do aluno das 
atividades escolares não deve ser empecilho para as possibilidades 
de aprendizagem. Assim, a aproximação da escolarização com o 
contexto da saúde permite que os professores reflitam de maneira mais 
humanizada sobre as reais necessidades educacionais de determinados 
alunos. 

A educação hospitalar consiste em garantir à criança doente, por 
meio de acompanhamento pedagógico-educacional, a continuidade 
no processo educativo, com o objetivo de potencializar seus hábitos de 
estudos, elevar sua autoestima, evitar que a criança desfaça seu vínculo 
com a escola, potencializar seu desenvolvimento físico, intelectual 
e social, além de diminuir os prejuízos educacionais causados pelo 
tempo de internação.

O Conanda - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - (1995), ao tratar sobre as questões ligadas aos direitos 
da criança, estabelece que a criança, mesmo hospitalizada, tem 
direito a receber recreação, programa de educação para a saúde, 
acompanhamento do currículo escolar, entre outros, durante seu 
período de internação em ambiente hospitalar ou acompanhamento 
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domiciliar.

Para atuar em hospitais e clínicas, é necessário que o pedagogo 
procure, além de sua capacitação didático-pedagógica, realizar 
cursos de capacitação, com o objetivo de compreender as questões 
específicas relacionadas às exigências e às necessidades desse espaço, 
além de técnicas para lidar com crianças e adolescente em hospitais. 
Ainda com relação à criança e ao adolescente, enquanto “paciente 
hospitalizado”, necessita para o desenvolvimento de suas atividades 
escolares, modificações e adaptações curriculares, no sentido de 
flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem conforme suas 
necessidades. Assim, cabe ao pedagogo aliar teoria e prática da escola 
com teoria e prática na área da saúde.

Para saber mais

Seguindo normatização da Lei nº 11.104/2005, a instalação de 
Brinquedoteca no ambiente hospitalar com atendimento pediátrico, 
tornou-se obrigatória. O Conanda considera que o brincar e o sorrir são 
atividades essenciais à saúde física, emocional e intelectual da criança. 
Porém, cabe ressaltar que o aspecto pedagógico deve ser valorizado, 
pois apenas as atividades lúdicas não são suficientes para garantir os 
objetivos da aprendizagem/escolarização. 

Saiba mais sobre a Resolução 41, de 13 de outubro de 1995, Conanda 
- Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizado. Disponível em:

<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/
Legislacao%20e%20Jurisprudencia/Res_41_95_Conanda.pdf>. Acesso 
em: 6 set. 2017.

3.2 A formação do pedagogo para atuação no sistema empresarial

No que se refere à formação profissional, seguindo as necessidades 
indicadas pelo setor produtivo, a pedagogia vem suprindo necessidades 
da sociedade e das empresas, contribuindo para a qualificação e o 
desenvolvimento de competências profissionais, associado à noção 
de empregabilidade, produção e consumo de tecnologias, com vistas 
à inserção do país na economia global (ANGELI, 2008).

Geralmente, a formação que instiga a atualização em serviço, 
instiga o domínio de mecanismos, de modelos e de relações que 
se fazem presentes no mundo do trabalho, articuladas ao debate 
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filosófico, sociológico, político, econômico, tecnológico e histórico 
(ANGELI, 2008). Favorece o processo educativo que traz como 
desafio pedagógico o aprimoramento da criatividade, da iniciativa, a 
capacidade de trabalhar em grupo, além da reflexão sobre atitudes 
e comportamentos. Seguindo essa perspectiva, cabe ao pedagogo 
dominar técnicas de planejamento que ajudem os funcionários da 
empresa a melhorarem seu desempenho, auxiliando na qualificação 
que ajude o trabalhador a lidar com várias culturas ao mesmo tempo, 
motivando-os a crescerem e a produzirem dentro da empresa. Dentre 
as ações desenvolvidas pelo pedagogo na empresa, destacam-se 
aquelas que incentivam o trabalhador a compreender a relação do 
trabalho com a ciência, a cultura e a tecnologia. Tais conhecimentos 
ainda devem contribuir para o desenvolvimento das capacidades 
cognitivas, afetivas e psicomotoras daqueles que participam do 
processo formativo.

3.3 O contexto histórico da pedagogia empresarial

Seguindo demandas e exigências em diferentes décadas, o contexto 
histórico da Pedagogia Empresarial no Brasil sempre esteve atrelado 
às exigências sociais, políticas e econômicas ligadas ao novo perfil do 
trabalhador.

Segundo Angeli (2008), as mudanças econômicas ocorridas no 
país no início da década de 1980 possibilitaram uma reconfiguração 
do trabalho na empresa. A política de abertura comercial, a 
informatização, entre outras, sugerem a reorganização do trabalho no 
contexto fabril. A crescente automação na fábrica influenciada pela 
revolução tecnológica e o total despreparo da classe trabalhadora para 
o desempenho de suas funções passaram a exaltar, por um lado, a 
promoção do trabalhador “modelo” e, por outro lado, o processo de 
formação ou capacitação dos profissionais no interior da fábrica, para 
atendimento à nova demanda.  

Assim, com objetivo de acompanhar as transformações tecnológicas, 
as empresas, além de procurarem agregar métodos inovadores de 
organização do trabalho, passaram a solicitar melhor preparo de seus 
trabalhadores e elevação da escolaridade. Passaram a exigir um perfil 
de trabalhador polivalente, com formação que possibilitasse uma 
qualificação técnico-científica. Um trabalhador capaz de interagir 
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com grande número de informações e maior compromisso com o 
desenvolvimento e o controle do processo ligado ao trabalho.

Paralelo à necessidade de capacitação profissional e à necessidade 
de elevação da escolaridade do trabalhador, os empresários passaram a 
contratar com maior ênfase os pedagogos. Os empresários concluíram 
que não haveria melhor profissional para o desenvolvimento desta ação, 
senão o pedagogo, já que a pedagogia tem por objeto a educação. 

Seguindo exigências pontuais, de acordo com as necessidades de 
cada segmento, sugeriu-se uma formação profissional que permitisse, 
desde então, ao trabalhador, desenvolver seu potencial intelectual 
(teórica), bem como o método de investigação (prático) com vistas a 
compreender o desenvolvimento físico e o universo tecnológico no 
qual todos, de alguma maneira, encontram-se inseridos.

Ao contratar pedagogos para desenvolverem com maior eficácia 
a função de docente frente ao desenvolvimento dos processos de 
alfabetização, escolarização e treinamento dos trabalhadores, a 
pedagogia amparada por Brandão (2006) nos permite lembrar que:

Não há uma única forma nem um único modelo de 
educação; a escola não é o único lugar em que ela 
acontece (...), o ensino escolar não é única prática, e o 
professor profissional não é o seu único praticante. Em 
casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de 
muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: 
para aprender, para ensinar, para conviver, todos os dias 
misturamos a vida com a educação. (BRANDÃO, 2006, p. 7)

A reflexão indicada por Brandão (2006) permite analisar que o 
desenvolvimento do homem também acontece mediante sua relação 
consigo mesmo, com a natureza e com os outros homens. É a partir da 
educação que o sujeito, enquanto atuante/participativo, processa sua 
aprendizagem. A Pedagogia é a ciência crítica da educação, ou seja, 
da ação do sujeito que integrado ao seu meio se modifica enquanto 
modifica sua herança cultural.
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Questão para reflexão

O pedagogo, ao atuar no sistema empresarial, desenvolve suas atividades 
observando o diferencial de cada empresa atrelado ao desenvolvimento 
humano de seus trabalhadores, para que assim, possam, cada vez 
mais, estarem preparados para as demandas do setor produtivo. Para 
entender por que cada vez mais as empresas necessitam do apoio e 
do assessoramento de diferentes profissionais, torna-se necessário a 
clareza sobre duas questões, na qual já iniciamos sua compreensão: 

1-  Por que a necessidade do pedagogo na empresa? 

2- Qual a utilidade da pedagogia empresarial no contexto das 
expectativas de formação desse profissional para atuar em diferentes 
espaços não escolares?

Podemos inferir que o pedagogo que atua na empresa ao planejar 
sua ação pedagógica, contribui para alavancar as potencialidades dos 
sujeitos que atuam em diferentes áreas profissionais. Assim, a Pedagogia 
torna-se útil para organizar de forma clara, objetiva e dinâmica o 
conhecimento e as habilidades a serem desenvolvidas pelos diferentes 
profissionais que atuam em espaços fabris.

Do mesmo modo que a realidade empresarial requer um apoio 
específico de diversas áreas do saber, que permita a garantia de 
resultados e soluções para os problemas existentes, com rapidez e 
eficiência, a educação contribui com a integração do pedagogo nessa 
equipe multiprofissional, na qual vários profissionais se envolvem, 
permitindo integração e encaminhamento de diversas ações, com 
vistas ao desenvolvimento do potencial humano.

Seguindo esse paradigma, a educação escolar se adapta, deixando 
de ser restrita ao processo de ensino e aprendizagem no ambiente 
institucionalizado, para também contribuir com a formação do 
trabalhador, com vistas a tornar-se mais experiente e consciente 
frente às necessidades indicadas pelo setor produtivo. Dessa forma, 
os pedagogos assumem a função de articuladores dos processos 
pedagógicos, atuando nos espaços de aprendizagens específicas 
implantadas nas empresas.

 Dando continuidade à consolidação do trabalho do pedagogo 
na empresa, este assume a organização e a execução de cursos e 
treinamentos, além de outras atividades agregadas à função, o que 
auxilia na transformação e na ampliação do conteúdo ligado à sua 
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própria formação. Assim, o pedagogo passa a se responsabilizar pelo 
encaminhamento pedagógico ligado ao ensino, em seus aspectos 
legais junto ao estado, e o acompanhamento acadêmico ligado à 
aprendizagem dos alunos trabalhadores.

Questão para reflexão

Dando sequência ao nosso estudo, convidamos você a analisar: o que 
você, futuro pedagogo, entende sobre pedagogia empresarial?

3.4 A qualificação específica do pedagogo para atuar na empresa

O termo “pedagogia empresarial”, conforme observado 
anteriormente, foi utilizado pela primeira vez no início da década de 
1980, quando surgiram alguns poucos cursos universitários tratando 
sobre a questão (FONSECA, 2007). 

Assim, a formação do pedagogo para atuar nos espaços fabris 
surgiu vinculada à ideia da necessidade de preparação e formação 
de Recursos Humanos com o objetivo de dar conta das deficiências 
apontadas pelas empresas. 

O desenvolvimento de Recursos Humanos tornou-se fator essencial 
para o êxito empresarial. A empresa abriu espaço e possibilidade de 
atuação do pedagogo com o objetivo de impulsionar seu próprio 
crescimento e dos profissionais inseridos no trabalho a ser desenvolvido 
em suas especificidades, tanto de maneira individual quanto coletiva.

Com as novas demandas, a exigência de um novo perfil de atuação 
para o trabalhador fabril e seguindo a repercussão dessa prática, a ação 
pedagógica tornou-se essencial para as exigências ligadas à formação 
dos trabalhadores. 

As equipes que lideravam e tratavam sobre o perfil profissional 
de funcionários exigiam pessoas que apresentassem um discurso 
mais crítico, flexível, e que contribuíssem para o desenvolvimento da 
empresa, agregando valores, ideias, criatividade e inovação. Assim, os 
cursos de Pedagogia passaram a ofertar disciplinas específicas que 
contribuíssem para o envolvimento do pedagogo com o processo de 
treinamento, avaliação e organização do trabalho na empresa. 
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Seguindo essa perspectiva, o pedagogo no exercício de sua 
função, ampliou seu repertório de conhecimentos, passando a assumir 
várias atribuições no contexto da organização flexível das empresas, 
modificando também seu próprio perfil profissional.

De acordo com Almeida (2006), a pedagogia empresarial passou 
a capacitar os pedagogos para atuarem com os planos estratégicos 
da empresa em: consultoria educacional, alfabetização, escolarização, 
educação continuada, ensino à distância, gestão de pessoas, 
treinamento empresarial, entre outros.

Ao tratar sobre pedagogia empresarial, Ribeiro (2010, p. 9) propõe:

Considerando-se a empresa como um espaço educativo, 
estruturado como uma associação de pessoas em torno 
de uma atividade com objetivos específicos e, portanto, 
como um espaço também aprendente, cabe à Pedagogia 
a busca de estratégias e metodologias que garantam uma 
melhor aprendizagem/apropriação de informações e 
conhecimentos.

Sendo o objeto de estudo da Pedagogia o fenômeno, ou seja, 
a problemática educativa, as pesquisas que tomam como objeto 
a relação entre educação e trabalho devem dialogar com a teoria 
e a prática. Assim, a formação do pedagogo deve dar conta dos 
fenômenos educativos, que deve estar voltada para uma atuação que 
valorize estratégias metodológicas. 

Por meio da investigação científica, do estudo sistemático e da 
construção de conhecimentos, além da realização de objetivos 
previamente definidos, o pedagogo se alimenta da prática educativa 
enquanto procura alcançar como resultado o aprimoramento, a 
qualificação profissional e pessoal dos funcionários de determinados 
setores produtivos.

Segundo Libâneo (1999, p. 116):
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É quase unânime entre os estudiosos, hoje, o entendimento 
de que as práticas educativas estendem-se às mais variadas 
instâncias da vida social, não se restringindo, portanto, à 
escola e muito menos à docência, embora estas devam 
ser a referência da formação do pedagogo escolar. Sendo 
assim, o campo de atuação do profissional formado em 
pedagogia é tão vasto quanto são as práticas educativas 
na sociedade. Em todo lugar onde houver uma prática 
educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma 
pedagogia.

Levando em consideração que o objeto da Pedagogia é a educação 
intencional, ao investigar os fatores e os meios que contribuem para 
a formação humana, a pedagogia empresarial tem se constituído em 
uma das áreas de trabalho do pedagogo. No entanto, em virtude da 
pouca difusão, a maioria das pessoas desconhece as possibilidades de 
atuação desse profissional nesse campo de trabalho.

Saviani (1994) observa que na sociedade capitalista moderna, o 
saber é meio de produção e, como tal, deve pertencer exclusivamente 
à classe dominante. No entanto, na medida em que para produzir 
o trabalhador precisa dominar algum tipo de saber, insere-se a 
contradição na essência do capitalismo: o trabalhador não pode ser 
proprietário dos meios de produção, não pode deter o saber, mas sem 
o saber ele também não pode produzir. Seguindo essa perspectiva e 
a necessidade de aprendizado contínuo no sentido de assegurar o 
clima organizacional na empresa, o profissional pedagogo tornou-se 
necessário nesse ambiente corporativo.

A tarefa do pedagogo empresarial é, entre outras, a de ser o 
mediador e o articulador de ações educacionais na administração 
de informações dentro do processo contínuo de mudanças e de 
gestão do conhecimento. Outro exemplo de atividade é aquele 
que indica que o pedagogo deve gerenciar processos de mudança 
relacionados a determinados comportamentos, novas atitudes e 
valores organizacionais, características fundamentais para empresas 
que pretendem se manter ativas e competitivas no mercado, seguindo 
as exigências sociais.

De acordo com Libâneo (2010), no espaço fabril, o ato educativo 
se confirma como atividade humana intencional e como prática social. 
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Seguindo o atual cenário, no qual a educação e seus profi ssionais vêm 
conquistando novos espaços de atuação, o trabalho do pedagogo 
segue infl uenciado também pelos objetivos educacionais apresentados 
pelas empresas, ONGs, associações, meios de comunicação, entre 
outros. 

Nesse contexto, acredita-se que o pedagogo deva atuar como 
agente de transformação por meio da educação continuada, no 
interior desses espaços, 

Sendo assim, o campo de atuação do profissional formado 
em Pedagogia é tão vasto quanto são as práticas educativas 
na sociedade. Em todo lugar onde houver uma prática 
educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma 
pedagogia. (LIBÂNEO, 2010, p. 51) 

O pedagogo torna-se o mediador entre a explosão de informações 
atualizadas pelo constante avanço tecnológico e a busca de 
melhores resultados por meio de desenvolvimento de competências 
profi ssionais. Nesse sentido, o pedagogo pode auxiliar o trabalhador no 
desenvolvimento da habilidade de uma melhor compreensão e leitura 
de mundo, além de contribuir para refl exão e possíveis alternativas de 
soluções práticas e adequadas a cada necessidade indicada em forma 
de problema. 

Nessa perspectiva, abre-se um leque de possibilidades na atuação 
do pedagogo, ligadas ao comportamento humano, à cultura 
organizacional, ao treinamento, às relações interpessoais no trabalho e 
a outros espaços comuns ao espaço humano. Almeida (2006) contribui 
indicando algumas sugestões de possíveis atuações do pedagogo, 
conforme segue:

• coordenação de ações culturais em gibitecas, 
brinquedotecas, parques temáticos, fundações culturais, 
teatros, parques e zoológicos;
• desenvolvimento de recursos humanos em empresas;
• direção e administração de instituições de ensino;
• elaboração de políticas públicas, visando à melhoria dos 
serviços à população em autarquias, hospitais e governos 
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nas esferas municipais, estaduais e federais;
• gestão e desenvolvimento de conselhos tutelares, 
centros de convivência, abrigos e organizações não 
governamentais. (ALMEIDA, 2006, p. 7)

Relacionando à gestão de pessoas, o autor ainda enumera:

• coordenação de equipes multidisciplinares no 
desenvolvimento de projetos;
• evidenciando formas educacionais para aprendizagem 
organizacional significativa e sustentável;
• gerando mudanças culturais no ambiente de trabalho;
• na definição de políticas voltadas ao desenvolvimento 
humano permanente;
• prestando consultoria interna relacionada ao 
desenvolvimento das pessoas na organização. (ALMEIDA, 
2006, p. 7)

De forma geral, o pedagogo pode atuar em universidades 
corporativas, seleção de pessoal, liderança e formação de equipe, 
e responsabilidade social. Para que suas metas estejam em sintonia 
com aquelas ligadas ao processo produtivo, é essencial ao pedagogo 
conhecer o produto da empresa. A presença do pedagogo em 
espaços complementares à educação escolar, vem elevar o nível de 
qualifi cação dos funcionários fabris e, consequentemente, elevar o 
nível de qualidade das empresas. 

Assim, alguns aspectos da formação do pedagogo foram 
abordados, na tentativa de melhor compreensão sobre os desafi os 
e as possibilidades de atuação que a Pedagogia permite aos seus 
profi ssionais. 

As discussões a respeito de qual seria o papel do pedagogo, se este 
deveria apenas se preocupar com os campos ligados à docência ou 
apenas exercer funções técnicas ligadas à gestão escolar, culminou 
com a aprovação da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, 
que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
Pedagogia, que confi rma:
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A formação do licenciado em Pedagogia fundamenta-
se no trabalho pedagógico realizados em espaços 
escolares e não escolares, que têm a docência como base. 
Sistematizado em três núcleos: básico, de aprofundamento 
e diversificações de estudos que ampliam o conhecimento 
de outras áreas de aprendizagem e investigações sobre 
processos educativos e gestoriais, em diferentes situações 
institucionais - escolares, comunitárias, assistenciais, 
empresariais e outras. (BRASIL, 2006) 

Assim, as Diretrizes Curriculares para os cursos de Pedagogia abrem 
espaço para o reconhecimento da dimensão educativa que existe em 
outras instâncias da vida em sociedade, além dos muros da escola 
e da docência. Entende-se, portanto, que onde houver uma prática 
educativa intencional haverá uma ação pedagógica.

Para saber mais

Para você se aprofundar nessa temática, sugerimos a leitura do livro 
Pedagogia empresarial: atuação do pedagogo na empresa, de Amélia 
Escotto do Amaral Ribeiro.

Fonte: RIBEIRO, A. E. do A. Pedagogia empresarial: atuação do 
pedagogo na empresa. 4. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 

Finalizando a seção

Esta seção nos permitiu entender que diante das transformações 
políticas, econômicas e culturais que ocorrem na sociedade, surgem 
diferentes realidades educativas. Com um mercado cada vez mais 
competitivo e com a inserção das novas tecnologias no sistema 
produtivo capitalista, a necessidade de se ter um pedagogo atuando 
também no processo produtivo tornou-se inevitável, uma vez que a 
sociedade contemporânea exige cada vez mais a qualificação de seus 
trabalhadores. 

Convidamos você a demonstrar seus conhecimentos sobre a 
temática tratada até aqui participando das atividades de aprendizagem 
a seguir.
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Atividades de aprendizagem

1. Diante dos níveis de exigência permanentes no mundo organizacional, 
é preciso que a empresa tenha em seu quadro um pedagogo que auxilie 
na motivação dos profissionais, para refletirem sobre suas necessidades no 
que se refere ao desempenho do trabalho e, por conseguinte, buscarem 
aperfeiçoamento, visando melhor desempenho de suas funções. Seguindo 
o contexto, quais são as principais atribuições do pedagogo diante da 
gestão de pessoas, em ambientes além do espaço escolar?

I) Organizar estratégias educacionais para aprendizagem significativa e 
sustentável.
II) Contribuir para mudanças culturais no ambiente de trabalho.
III) Coordenar equipes multidisciplinares no que se refere ao desenvolvimento 
de projetos.
IV) Auxiliar na definição de políticas voltadas ao desenvolvimento humano.
V) Prestar consultoria relacionada ao desenvolvimento das pessoas na 
organização fabril.

Após realização da leitura, pode ser considerado que:

A) Apenas as proposições I e IV estão corretas.
B) Apenas as proposições I, II, III e V estão corretas.
C) Apenas as proposições III, IV e V estão corretas.
D) Apenas as proposições IV e V estão corretas.
E) As proposições I, II, III, IV e V estão corretas.

2. Muitas organizações ainda desconhecem as competências e as habilidades 
do pedagogo ao atuar nas empresas, uma vez que a figura do pedagogo 
sempre esteve ligada ao contexto escolar. Diante do exposto, quais são os 
desafios a serem enfrentados pelo pedagogo para atuar nas empresas?

A) A falta de reconhecimento e oportunidades das empresas que ainda não 
valorizam o trabalho dos pedagogos no desempenho de sua função.
B) Preocupar-se com aprovação, retenção e evasão dos alunos, dependendo 
de suas notas, os funcionários acabam sendo demitidos.
C) Formação especifica, pois os cursos de Pedagogia se preocupam com a 
preparação do pedagogo para atuar em sala de aula na educação formal.
D) A falta de colaboração e integração de outros profissionais que não o 
aceitam como integrante de equipe multidisciplinar.
E) A necessidade de conseguir ganhar destaque, pois a Pedagogia incentiva 
seus profissionais a realizarem suas atividades de maneira competitiva.
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Fique ligado

As considerações tratadas nesta unidade permitiram uma reflexão 
mais aprofundada sobre a maneira como o pedagogo contribui 
efetivamente para que a educação em espaços não escolares ganhe 
uma nova dimensão no sentido de contribuir para que crianças e 
adolescentes sejam menos expostos a situações de maus-tratos, 
constrangimento, humilhação e tratamento violento, enfim, situações 
que manchem sua dignidade. 

Vimos que historicamente a educação ganha novas dimensões, 
possibilitando ao pedagogo a possibilidade de desempenhar sua função 
em espaços não escolares. As atividades realizadas nesses espaços 
entendidas como complementares ao trabalho escolar também 
contribuíram para a inclusão social. O processo envolve a oferta de 
oportunidades ligadas ao desenvolvimento de competências pessoais, 
relacionais, cognitivas e produtivas, necessárias à vida em sociedade, 
incluindo os aspectos físico, comportamental, emocional e mental de 
crianças e adolescentes. Também tratamos sobre o compromisso social 
do pedagogo em contribuir para a sociedade e às empresas no sentido 
de auxiliar na qualificação e no desenvolvimento de competências de 
diferentes profissionais no exercício de suas funções. 

Para concluir o estudo da unidade

O estudo desta unidade possibilitou um aprofundamento sobre 
o trabalho do pedagogo em espaços educativos além dos muros da 
escola. Iniciamos conceituando educação em suas diferentes nuances, 
para em seguida buscarmos a compreensão sobre as possibilidades 
de trabalho do pedagogo em espaços não escolares. Apresentamos 
ao futuro pedagogo alguns espaços não escolares que de maneira 
complementar ao trabalho realizado no espaço escolar, contribuem 
para a educação e a formação de pessoas, favorecendo o cuidado, 
a proteção, a assistência social, física, psicológica e médica à criança 
e a maturidade emocional, mental e intelectual, além de formação 
profissional ao jovem adolescente. Concluímos, tratando sobre o olhar 
do pedagogo diante da possibilidade de atuar no campo empresarial 
como um dos componentes de equipe multidisciplinar, com o objetivo 
de contribuir para a formação do trabalhador de maneira integrada às 
necessidades da empresa, do processo produtivo e da sociedade. 
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Seguindo as Diretrizes Curriculares do curso, a Pedagogia propicia 
a junção de estudos teóricos e práticos sobre a educação. A junção 
dos estudos teóricos e práticos resulta em investigação que pode ser 
realizada pelo pedagogo através da pesquisa. A pesquisa sugere a busca da 
verdade diante da união de diferentes áreas do conhecimento. Seguindo 
essa perspectiva, o “pedagogo”, no contexto da gestão, é considerado o 
profissional que:

I) Domina sistemática e intencionalmente os métodos pedagógicos.
II) Desconsidera a intencionalidade dos fenômenos observados durante o 
desenvolvimento de projeto de pesquisa. 
III) Responde pela mediação, organização, integração e articulação do 
trabalho pedagógico.
IV) Valoriza a investigação seguindo um levantamento situacional de 
questões consideradas necessárias à escola.
V) Valoriza apenas as respostas imediatas, únicas merecedoras de crédito, 
tendo em vista que tudo se transforma na atual conjuntura.
 
Após a realização da leitura, marque a opção correta:

A) As afirmativas I e II estão corretas.
B) As afirmativas II e III estão corretas.
C) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
D) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
E) As afirmativas IV e V estão corretas.

2. De acordo com a LDB nº 9.394/96, a educação pode ser interpretada 
seguindo diferentes componentes e modelos de formação humana. 
Enquanto a vida familiar pode ser considerada responsável pelo 
desenvolvimento de um determinado processo formativo, as manifestações 
culturais, o ambiente de trabalho, a escola e os movimentos sociais também 
acabam por favorecer uma complementação à educação de maneira 
intencional. Seguindo essa perspectiva, realize a leitura das afirmativas, 
relacionando-as com os diferentes modelos de educação, conforme segue: 
(1) educação informal, (2) educação formal, (3) educação não formal.

Respeita princípios, fundamentos e objetivos normatizados por lei e 
documentação própria.

Contribui para a inclusão social, favorece o reconhecimento de regras 
éticas e a formação política. 

Processo que se constrói durante toda a vida a partir de experiências e 
relações.

(   )

(   )

(   )
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 Sugere integração entre senso comum, cultura, trabalho e realidade 
vivenciada, sem organização distinta.

Não implica ausência de planejamento, porém se desenvolve em 
espaços interativos.

A promoção do aluno é validada por meio de práticas pedagógicas e 
atividades avaliativas.

Após leitura e análise, fica destacada a seguinte disposição numérica:

A) 1 – 1 – 3 – 3 – 2 – 2.
B) 3 – 2 – 3 – 2 – 1 – 1.
C) 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3.
D) 2 – 3 – 1 – 1 – 3 – 2.
E) 2 – 1 – 2 – 3 – 1 – 1.

3. A educação não encontra suporte somente na legislação. Ela é vista 
como uma conquista da sociedade, que se manifesta por meio dos 
movimentos sociais, seguindo a prerrogativa de que é direito de todos. 
Dando continuidade à reflexão, realize a leitura das afirmativas e indique a 
alternativa correta:

I) A política educacional expressa um conjunto de medidas sistematizadas 
e agilizadas pelo governo com o propósito de tornar o sistema educacional 
mais eficiente.    
II) A legislação esboça a necessidade de se desconsiderar reivindicações 
apresentadas sob forma de sugestão pela sociedade organizada.
III) Cabe ao poder público assegurar à população em primeiro lugar o acesso 
ao ensino obrigatório. O ensino obrigatório contempla a educação básica, 
que é composta pela educação formal e não formal.
IV) A legislação pode ser entendida como a forma de apropriação da 
realidade política por meio de regras declaradas, tornadas públicas, que 
regerão a convivência social.
V) A educação não formal é considerada especificamente um nível e uma 
modalidade de ensino.

Após realização da leitura, pode ser considerado que:

A) As proposições I e IV estão corretas.
B) As proposições I, II, III e V estão corretas.
C) As proposições III, IV e V estão corretas.
D) As proposições IV e V estão corretas.
E) As proposições I, II, IV e V estão corretas.

(   )

(   )

(   )
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4. A princípio, o pedagogo foi contratado para desempenhar suas funções 
no meio fabril com objetivo de preocupar-se com a alfabetização e 
auxiliar na capacitação dos funcionários de diversos segmentos ligados ao 
trabalho produtivo. Concluída essa primeira etapa do trabalho, permaneceu 
desempenhando suas funções no sistema empresarial com o objetivo de:

I) Preocupar-se com a manutenção dos acordos tradicionais no que se 
refere às técnicas ligadas ao sistema de produção.
II) Assumir a articulação de todo o processo educacional ligado às diferentes 
necessidades da empresa.
III) Preparar os funcionários para o desempenho de suas funções, 
conquistando maior agilidade para resolver problemas.
IV) Integrar-se em equipes de treinamento e desenvolvimento na área de 
recursos humanos.
V) Ampliar seu perfil profissional, assumindo diferentes funções e tornando-
se um profissional polivalente.

Após a realização da leitura, pode ser considerado que:

A) As proposições I e IV estão corretas.
B) As proposições I, II, III e V estão corretas.
C) As proposições I, III, IV e V estão corretas.
D) As proposições I, IV e V estão corretas.
E) As proposições II, III, IV e V estão corretas.

5. Importante considerar que a teoria pedagógica se preocupa com a 
compreensão daquilo que se constitui a ação educativa. A socialização e a 
formação da identidade, os saberes e os valores, a construção e a apreensão 
do conhecimento, também são preocupações desse campo da ciência. 
Seguindo essa perspectiva, a Pedagogia se preocupa com:

A) Os efeitos da globalização nas fábricas, o que poderá favorecer maior 
lucro diante do processo produtivo.
B) A reprodução dos conceitos tayloristas, base para a organização do 
trabalho e a produção no sistema fabril.
C) Investimentos e estratégias utilizadas pelos empresários no sentido de 
fornecerem à sociedade mão de obra qualificada.
D) O fenômeno educativo, com a formação teórica e prática dos profissionais 
da área da educação.
E) A indústria brasileira, que diante da reestruturação produtiva não consegue 
melhorar seu desempenho.



U4 - A especificidade do trabalho do pedagogo em espaço não escolar174

Referências
ABRAPIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA MULTIPROFISSIONAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E 
À ADOLESCÊNCIA. Maus-tratos contra crianças e adolescentes. proteção e prevenção: 
guia de orientação para educadores. 2. ed. Petrópolis: Autores, Agentes & Associados, 
1997. 

ABRAPIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA MULTIPROFISSIONAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E 
À ADOLESCÊNCIA. Maus-tratos contra crianças e adolescentes. proteção e prevenção: 
guia de orientação para profissionais de saúde. 2. ed. Petrópolis: Autores, Agentes & 
Associados, 2002.

ALMEIDA, M. G. Pedagogia empresarial: saberes, práticas e referências. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2006.

ANGELI, J. M. A relação entre a educação dos trabalhadores e o processo produtivo: 
eixo norteador da formação profissional. In: ANGELI, J. M. O Ensino Médio integrado 
à educação profissional: concepções e construções a partir da implantação na Rede 
Pública Estadual do Paraná. Curitiba: SEED, 2008.

AQUINO, S. L. de.; SARAIVA, A. C. O pedagogo e seus espaços de atuação nas 
representações sociais de egressos do curso de Pedagogia. Revista: Educação em 
Perspectiva, Viçosa, v. 2, p. 246-268, jul./dez. 2011. Disponível em: <http://www.seer.ufv.
br/seer/educacaoemperspectiva/index.php/ppgeufv/article/view/205/65>. Acesso em: 8 
maio 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação - Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio 
de 2006. Instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 
Pedagogia, licenciatura. Diário Oficial [da União], Brasília, 16 de maio de 2006, seção 1, 
p. 11. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso 
em: 10 ago. 2017. 

______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP nº 5, de 13 de dezembro 
de 2005. Delibera sobre as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Pedagogia. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf>. Acesso em: 
10 nov. 2017.

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial [da União], Poder Legislativo, 23 dez. 1996, p. 27833. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 10 
nov. 2017.

______. CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995. Dispõe sobre os Direitos da Criança e do 
Adolescente Hospitalizados. Diário Oficial [da União], Poder Executivo, Brasília, DF, 1995.

______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências.. Diário Oficial [da União], Poder Legislativo, 13 jul. 
1990, p. 13563. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
Acesso em: 10 nov. 2017.

______. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 



U4 - A especificidade do trabalho do pedagogo em espaço não escolar 175

Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRANDÃO, C. R. O que é educação. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 
2006. 

CHAMLIAN, H. C. A disciplina: uma questão crucial na didática. In: CASTRO, A. D.; 
CARVALHO, A. P. (org.) Ensinar a ensinar: didática para a escola fundamental e média. São 
Paulo: Cengage Learning, 2013.

FONSECA, M. S. da. A pedagogia na empresa: sua origem, seus caminhos. Revista 
Científica Universidade Barra Mansa UBM, n. 17, p. 57, jul. 2007.

GARCIA, V. A. Educação não formal: do histórico ao trabalho local. In: PARK, M. B. 
Formação de educadores: memória, patrimônio e meio ambiente. Campinas: Mercado 
de Letras, 2003.

GOHN, M. da G. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o associativismo 
do terceiro setor. São Paulo: Cortez, 1999.

GOHN, M. da G. Os Sem-Terra, ONGs e Cidadania. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

GOHN, M. da G. Educação não formal, participação da sociedade civil e estruturas 
colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 14, n. 50, p. 27-38, 
jan/mar. 2006.

JUNGES, J.R. et al. A visão de moral dos profissionais de uma unidade básica de saúde e 
a humanização. São Paulo: Cortez, 2013.

JUSTEN, C. C. Estatuto da criança e do adolescente e a instituição escolar. Curitiba: 
SEED, 2005.

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências 
educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998.

______, Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez, 1999.

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 2010.

LUCKESI, C. C. Filosofia da educação. Coleção magistério. 2º grau. Série formação do 
professor. São Paulo: Cortez, 1991.

¬¬MEKSENAS, P. Cidadania, poder e comunicação. São Paulo: Cortez, 2002.

MEKSENAS, P. Sociologia da educação: uma introdução ao estudo da escola no processo 
de transformação social. São Paulo: Loyola, 2000.

NAZARETH, C. A. L. Atendimento escolar à criança hospitalizada: classes hospitalares. 
Série Dimensões da Educação. Curitiba: InterSaberes, 2015. 

PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e Entidades de Interesse Social: Aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis e tributários. Brasília: Editora Brasília Jurídica, 2004.

PARREIRA, L. A.; JOSÉ FILHO, M. A educação não formal: desafios de uma prática 
pedagógica. Serviço Social & Realidade, Franca, v. 19, n. 1, p. 241-268, 2010.

PIMENTA, S. G. O pedagogo na escola pública: uma proposta de atuação a partir da 
análise crítica da Orientação Educacional. São Paulo: Loyola, 2002.



U4 - A especificidade do trabalho do pedagogo em espaço não escolar176

RIBEIRO, A. E. A. Pedagogia empresarial: atuação do pedagogo na empresa. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Wak, 2010.

SARAIVA, A. C. L. O Pedagogo e seus espaços de atuação nas representações sociais de 
egressos do Curso de Pedagogia. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas 
de Ensino. Campinas: UNICAMP, 2012.

SAVIANI, D. O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias. In: SAVIANI, 
D. O. Novas tecnologias, trabalho e educação. Petrópolis: Vozes, 1994.

TRILLA, J. A educación non formal e a cidade educadora. Dúas perspectivas (unha analítica 
e outra globalizadora) do universo da educación. Revista Galega do Ensino. Especial: A 
educación no século XX - unha análise panorámica, n. 24, setembro, 1999.

TRILLA, J. La educación informal. Barcelona: PPU, 1987.





U
N

O
P

A
R

P
E

D
A

G
O

G
IA

 E
M

 E
SP

A
Ç

O
S E

SC
O

LA
R

E
S E

 N
Ã

O
 E

SC
O

LA
R

E
S

Pedagogia 
em espaços 
escolares e não 
escolares




