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RESUMO 

 

A pesquisa “Educação não escolar: ampliando as possibilidades de atuação do 
Pedagogo" objetivou discutir, a partir de elementos teóricos e de campo, as 
possibilidades de atuação do pedagogo, as ações e desafios, em contextos que não 
sejam escolares. Juntamente, como objetivos específicos, pretendeu: compreender, 
teoricamente e a luz de documentos normativos, as possibilidades de atuação do 
pedagogo, bem como suas ações em espaços escolares e não escolares; 
compreender discussões teóricas acerca da formação do pedagogo e da sua 
identidade profissional; investigar, em campo, ações e desafios do trabalho do 
pedagogo em espaços não escolares; contribuir para a reflexão acerca da formação 
do pedagogo e de seu (amplo) campo de atuação. A pesquisa foi desenvolvida em 
quatro instituições não escolares, de Cruz Alta e região, em que a prática 
pedagógica se faz presente: três instituições públicas que prestam serviços de 
assistência social e uma empresa privada sem fins lucrativos. Os sujeitos da 
pesquisa foram quatro pedagogos que atuam nestas instituições. A abordagem 
metodológica que foi utilizada é qualitativa e de campo, em que se buscou alcançar 
os respectivos objetivos. A sustentação teórica da pesquisa foi encontrada em 
Almeida & Soares (2012), Libâneo (2001; 2010), Pimenta (2011; 2014), dentre 
outros autores de igual importância, bem como em documentos normativos 
(BRASIL, 1988; 1996; 2006; 2015). Os resultados teóricos alcançados permitiram 
concluir que, de acordo com a legislação vigente, o pedagogo não mais só atua no 
ambiente escolar. Ao contrário, dispõe de uma vasta área de atuação, tais como: 
empresas, ONGs, hospitais, centros culturais, editoras, sites, consultorias, enfim, em 
todas as áreas que necessitam de um trabalho educativo. Por sua vez, os resultados 
da pesquisa de campo evidenciaram que as participantes atuam como pedagogas 
em instituições públicas prestadoras de serviços na área da assistência social, em 
órgão público na área de Recursos Humanos e em empresa privada sem fins 
lucrativos. As atividades que realizam são de caráter socioeducativo, com ênfase na 
coordenação de programas, na realização de planejamentos, formações, 
qualificações, orientações, supervisões, elaboração de projetos, enfim, todas 
pertinentes ao papel do pedagogo escolar e não escolar. Encontram desafios como 
o não reconhecimento do pedagogo enquanto profissional que tem credenciais 
advindas de sua formação para atuar em instituições não escolares; a Pedagogia 
enquanto uma ciência desvalorizada pelas outras áreas da instituição não escolar; o 
cumprimento necessário de metas nas instituições não escolares; a pouca 
autonomia para o planejamento; a restrição das ações do pedagogo nos espaços 
não escolares; e, por fim, a necessidade de complementação da formação para 
conhecimento das especificidades de cada instituição não escolar.  
 
Palavras-Chave: Educação Não Escolar. Campo de Atuação. Pedagogo. 
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RESUMEN 

 

La investigación "Educación no escolar: expandiéndose las posibilidades de 
actuación del Pedagogo" tuvo como objetivo discutir, desde elementos teóricos y de 
campo, las posibilidades de desempeño del pedagogo, las acciones y desafíos en 
contextos que no sean escolares. Juntos, como objetivos específicos, fueron: 
comprender, teóricamente y a la luz de los documentos normativos, las posibilidades 
del desempeño del pedagogo, así como sus acciones, en espacios escolares y no 
escolares; comprender debates teóricos sobre la formación del pedagogo e su 
identidad professional;  investigar, en campo, acciones y desafíos del trabajo del 
pedagogo en espacios no escolares; contribuir a la reflexión sobre la formación del 
pedagogo y su (amplio) campo de actuación. La investigación se desarrolló en 
cuatro instituciones nos escolares, de Cruz Alta y región, donde está presente la 
práctica pedagógica: três instituciones públicas que prestan servicios de asistencia 
social y una empresa privada sin fines rentables. Los sujetos de investigación fueron 
cuatro educadores que trabajan en estas instituciones. El enfoque metodológico 
utilizado fue cualitativo, bibliográfico y de campo en el que se buscaron los objetivos 
respectivos. El apoyo teórico de la investigación se encontró en Almeida (2012), 
Libâneo (2010), Pimenta (2011), entre otros de misma importancia, así como 
documentos normativos (BRASIL, 1988; 1996; 2006; 2015). Los resultados teóricos 
alcanzados llevaron a la conclusión de que, de acuerdo con la legislación corriente, 
el educador ya no trabaja solo en el entorno escolar. Por el contrário, tiene una 
amplia área de experiencia, como: empresas, ONG, hospitales, centros culturales, 
editoriales, sitios web, consultorías, en resumen, en todas las áreas que necesitan 
trabajo educativo. A su vez, los resultados de la investigación de campo mostraron 
que las participantes actúan como pedagogas en instituciones públicas que brindan 
servicios en el área de asistencia social, en una agência pública en el área de 
Recursos Humanos y en una empresa privada sin fines rentables. Las actividades 
que realizan son socioeducativas, con énfasis en la coordinación de programas, la 
planificación, las capacitaciones, las calificaciones, las orientaciones, las 
supervisiones, la elaboración de proyectos, em resumen, todas relevantes al papel 
do pedagogo escolar y no escolar. Enfrentanse a desafíos como el no 
reconocimiento del pedagogo como un profesional que tiene credenciales 
provenientes de su educación para trabajar en instituciones no escolares; la 
pedagogía como ciencia devaluada por otras áreas de la institución no escolar; el 
logro necesario de metas en instituciones no escolares; la poca autonomía para 
planificar; la restricción de las acciones del pedagogo en espacios no escolares; y, 
finalmente, la necesidad de complementar la capacitación para conocer las 
especificidades de cada institución no escolar.  
 
Palabras-Clave: Educación No Escolar. Campo de Actuación. Pedagogo. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho investigou o campo de atuação do pedagogo, 

delimitando-o aos contextos não escolares. A motivação para a pesquisa surgiu da 

inquietação da pesquisadora em conhecer as possibilidades de atuação dos 

pedagogos em outros contextos que não sejam os escolares, visto que histórica e 

culturalmente, o pedagogo sempre atuou na educação escolar, com crianças, jovens 

e adultos. 

A legislação brasileira vigente - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e as Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura (BRASIL, 2006; 2015) admitem e 

definem que o Pedagogo, por sua formação, pode atuar em espaços escolares e 

não-escolares, executando, acompanhando e avaliando projetos e programas 

educacionais. Dessa forma, as questões problematizadoras que nortearam a 

pesquisa, foram: a) quais as relações entre educação e Pedagogia? b) segundo 

estudos e pesquisas contemporâneas, quais os campos de atuação e ações do 

pedagogo? c) o que diz a legislação, a luz de seu desenvolvimento histórico, sobre a 

formação e atuação do pedagogo? d) em campo, onde atua o pedagogo para além 

do espaço escolar? e) quais suas ações e desafios nestes contextos não escolares? 

Apresentou como objetivo geral discutir, a partir de elementos teóricos e de 

campo, as possibilidades de atuação do pedagogo, as ações e desafios, em 

contextos que não sejam escolares. Juntamente, a pesquisa objetivou: a) 

compreender, teoricamente e a luz de documentos normativos, as possibilidades de 

atuação do pedagogo, bem como suas ações, em espaços escolares e não 

escolares; b) compreender discussões teóricas acerca da formação do pedagogo e 

da sua identidade profissional; c) investigar, em campo, ações e desafios do trabalho 

do pedagogo em espaços não escolares; d) contribuir para a reflexão acerca da 

formação do pedagogo e de seu (amplo) campo de atuação.  

Os fundamentos teóricos necessários para a compreensão e atendimento ao 

problema da pesquisa foram encontrados Almeida e Soares (2012), Libâneo (2001; 

2010), Pimenta (2011; 2014), bem como na Legislação Educacional Brasileira 

(BRASIL, 1988; 1996; 2006; 2015).  Outros teóricos de igual importância também 

foram convidados ao texto. 
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A pesquisa adotou a abordagem qualitativa, por ser mais apropriada para as 

investigações na área das Ciências Humanas. Os fundamentos foram encontrados 

em Minayo (1994) e Prodanov e Freitas (2013). Com relação ao delineamento 

teórico-metodológico, adotou-se os pressupostos da pesquisa de campo enquanto 

uma forma de investigação, por possibilitar a aproximação com o que se deseja 

conhecer e a partir do mesmo, produzir conhecimentos.  O campo de pesquisa 

foram quatro instituições não escolares, de Cruz Alta e Região, em que a prática 

pedagógica faz-se presente. Os dados necessários para a execução da pesquisa 

foram coletados através de um questionário, elaborado pela pesquisadora, 

exclusivamente para esse fim.  

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, quais sejam: O primeiro 

capítulo apresenta a introdução; o segundo capítulo trata da sustentação teórica da 

pesquisa, apresentando os seguintes subcapítulos: Educação e Pedagogia - 

Amplitude e relações; Campos de atuação profissional do pedagogo; As ações do 

pedagogo em diversos espaços educativos escolares e não escolares; A formação 

do pedagogo no Brasil. O terceiro capítulo apresenta a questão metodológica da 

pesquisa e o quarto e quinto capítulos, respectivamente, expõem os resultados e as 

conclusões da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para conhecer as possibilidades de atuação do Pedagogo buscaram-se 

referenciais teóricos e documentos legais que caracterizassem as relações entre a 

"Educação e Pedagogia – Amplitude e Relações", "Campos de atuação profissional 

do Pedagogo", "As ações do Pedagogo em diversos espaços educativos escolares e 

não escolares" e "A formação do Pedagogo no Brasil", apresentando-os em 

capítulos sequenciais e ordenados. 

 

2.1 EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA – AMPLITUDE E RELAÇÕES 

 

Ao iniciar esta seção, é importante ressaltar que o conceito de educação 

sofreu diversas ampliações no decorrer das décadas. E, para tanto, torna-se 

importante trazer alguns recortes que expressam a ideia de educação e pedagogia 

para este texto.  

Como é do conhecimento de todos, é importante colocar que, conforme a 

nossa Lei Maior, a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito 

constitucional a todo e qualquer cidadão brasileiro (BRASIL, 1988). Seguindo essa 

lógica, na área da educação, de acordo com o documento normatizador educacional 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, em seu artigo 

1º, 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 e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais (BRASIL, 1996, p. 01) 

 

Partindo desse pressuposto, ainda sobre educação, Carlos Brandão (2006) 

ressalta que a educação pode ocorrer em muitos lugares e de muitas formas. Em 

suas palavras, em sua obra clássica "O que é educação”, assim a define: 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, na escola, de um 
modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: Para 
aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar, para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com educação. 
(...) não há uma forma única, nem um único modelo de educação; a escola 
não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 
ensino escolar não é a única prática (BRANDÃO, 2006, p. 7)  
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Este entendimento amplo de educação, também é encontrado na própria 

LDB, no Artigo 1º.  

 

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 e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais (BRASIL, 1996). 

 

O autor José Carlos Libâneo (2010), aponta que o conceito de educação, 

etimologicamente, tem origem latina em dois termos: educare (alimentar, cuidar, 

criar, referindo tanto às plantas, aos animais, como às crianças); educere (tirar para 

fora de, conduzir para, modificar um estado) (Ibid., 2010). Dessa forma, o autor 

conclui que a educação serve "para que os indivíduos repitam os comportamentos 

sociais esperados pelos adultos, de modo que se formem à imagem e semelhança 

da sociedade em que vivem e crescem” (Ibid., 2010, p. 73). 

Ao encontro disso e de forma ampliada, a educação é, também, “[...] uma 

prática que tem relação à produção e reprodução da vida social, condição para que 

os indivíduos se formem para a continuidade da vida social” (Ibid., 2010, p. 73). Ao 

falar sobre as práticas, o autor coloca que, as práticas educativas não se restringem 

à escola ou à família. Pode-se dizer que, elas ocorrem em todos os contextos e 

âmbitos da existência individual e social humana, de modo institucionalizado ou não, 

sob várias modalidades. Dessa forma, é de suma importância destacar que Libâneo 

(2010), traz um conceito de educação, a qual se encontra associada a:  

 

[...] processos de comunicação e interação pelos quais os membros de uma 
sociedade assimilam saberes, habilidades, técnicas, atitudes, valores 
existentes no meio culturalmente organizado e, com isso, ganham o 
patamar necessário para produzir outros saberes, técnicas, valores 
(LIBÂNEO, 2010, p.32) 

 

A partir desse conceito ampliado de educação, há práticas educativas que 

acontecem de forma dispersa, que ocorrem nos processos de aquisição de saberes 

e modos de ação não intencional e não institucionalizado, configurando a educação 

informal. No entanto, há também, as práticas educativas realizadas em instituições 

não convencionais de educação, mas com certo nível de intencionalidade e 

sistematização, tais como, as que se verificam nas organizações profissionais, nos 

meios de comunicação, nas agências formativas para grupos sociais específicos, 

caracterizando a educação não formal. Além disso, existem ainda as práticas 
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educativas com elevados graus de intencionalidade, sistematização e 

institucionalização, como as que se realizam nas escolas ou em outras instituições 

de ensino, compreendendo o que o autor denomina de educação formal (Ibid., 

2010). 

Esse entendimento implica compreender que a educação informal é aquela 

que acontece fora da escola, vinculada a hábitos e valores não intencionais e 

também, não institucionalizados. Já, a educação não formal vem ser o resultado de 

ações desenvolvidas com os indivíduos nos seus ciclos sociais, como a família, a 

igreja dentre outros. No entanto, a educação formal ocorre na escola, a partir de 

práticas educativas que tem como finalidade a aquisição e edificação de 

conhecimento dos alunos, para que eles possam contribuir com as demandas da 

atualidade. Portanto, vale ressaltar que, essas modalidades de ensino não podem 

ser trocadas e nem substituídas, pois elas se complementam nas suas práticas de 

tal maneira que a aprendizagem e o ensino se perpassam. Sendo assim, essas três 

modalidades de ensino podem acontecer em espaços não formais e formais de 

educação. 

Após a discussão sobre o termo educação, apresenta-se o conceito de 

Pedagogia. O autor Paulo Ghiraldelli Júnior (2006) descreve com clareza 

explicitando tratar-se um termo grego. Em suas próprias palavras: 

 

Paidagogia designava, na Grécia antiga, o acompanhamento e a vigilância 
do jovem. O paidagogo (o condutor da criança) era o escravo cuja atividade 
específica consistia em guiar as crianças à escola, seja a didascaléia, onde 
receberiam as primeiras letras, seja o gymnásion, local de cultivo do corpo 
(GHIRALDELLI JÚNIOR, 2006, p. 8). 

 

Ainda, seguindo as ideias de Ghiraldelli Júnior (2006) e complementando as 

informações sobre as origens e desenvolvimento da pedagogia, o termo, com o 

passar dos tempos, adquire novas conotações influenciando a configuração atual 

através de significados distintos: a linha sociológica de Durkhein1 e as tradições 

                                                           
1
 David Émile Durkheim (entre o século XIX e XX) conceitua "pedagogia", "educação" e "ciências da 

educação". A educação é definida como o fato social pelo qual uma sociedade transmite o seu 
patrimônio cultural e suas experiências de uma geração mais velha para uma mais nova; a pedagogia 
é vista, não como teoria da educação, e sim, como literatura de contestação da educação em vigor 
(GHIRALDELLI JÚNIOR, 2006). 
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alemãs e americanas, segundo as filosofias de Johann Friedrich Herbart2 e John 

Dewey3. Assim, os teóricos contemporâneos, herdeiros dessas tradições, utilizam o 

termo pedagogia, seja como utopia educacional, ou como ciência da educação, ou 

ainda, como filosofia da educação (Ibid., 2006). 

Atualmente, a concepção de pedagogia ultrapassa a noção prática de "tomar 

conta das crianças". Além dos autores dedicados ao estudo da(s) pedagogias(s), a 

própria legislação brasileira (que normatiza os cursos de Pedagogia) modificou-se. 

Mas, retornando a Ghiraldelli Júnior, expõe-se o seu conceito ampliado do termo. A 

pedagogia é "um conhecimento específico, um saber complexo a respeito da 

educação das crianças, da formação delas e dos adultos e das relações disso com a 

vida social em geral” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2006, p. 39).  

Para Libâneo (2010, p. 30), pedagogia é o campo de conhecimento que se 

ocupa do estudo sistemático da educação, do "ato educativo, da prática educativa 

concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da 

configuração da atividade humana". E, na continuidade de seus argumentos, 

defende serem estes processos formativos, objeto de estudo da Pedagogia. A 

amplitude do campo educativo, família, trabalho, rua, fábrica, meios de 

comunicação, política, dentre outros, implicam em diferentes modalidades de 

práticas educativas. Assim, cabe à Pedagogia: 

 

Se há muitas práticas educativas, em muitos lugares e sob várias 
modalidades, há, por consequência, várias pedagogias: a pedagogia 
familiar, a pedagogia sindical, a pedagogia dos meios de comunicação etc., 
e também a pedagogia escolar (LIBÂNEO, 2010, p. 31). 

 

Ainda em Libâneo (Ibid., 2010), encontra-se o respaldo teórico que 

fundamenta as ações do pedagogo e a sua formação (normatizada em legislações). 

A Pedagogia, mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-profissionais, 

explicita objetivos e processos de intervenção metodológica referentes à 

transmissão e assimilação de saberes e modos de ação. É um ato intencionalmente 

dirigido, realizado em uma prática social, fundamentado em aportes teóricos 

encontrados nas demais ciências da educação. Dessa forma, o pedagogo é: 

                                                           
2
 Herbart não separa ciência e pedagogia. É ele o formulador, em nossos tempos, da ideia da 

pedagogia como ciência da educação (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2006). 
 
3
 Para Dewey, a filosofia é uma filosofia da educação e a pedagogia, filosofia e filosofia da educação 

tornam-se, em alguma medida, sinônimos (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2006). 
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[...] que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou 
indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e 
assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de 
formação humana previamente definidos em sua contextualização histórica 
(LIBÂNEO, 2010, p. 33). 

 

A discussão sobre a amplitude de atuação do Pedagogo será abordada no 

subcapítulo subsequente, que tratará especificamente sobre o campo de atuação do 

Pedagogo no Brasil, adentrando ainda mais nas ideias de Libâneo (2010) e outros 

autores que comungam das acepções expostas até então sobre a especificidade e 

ao mesmo tempo, a amplitude dessa atuação. 

 

2.2 CAMPOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO PEDAGOGO 

 

Libâneo (2010), afirma que o Pedagogo, sem restringir sua atividade 

profissional ao ensino, dedica-se a atividades de pesquisas, formação profissional, 

gestão de sistemas escolares e escolas, coordenação pedagógica, formação 

continuada em empresas, escolas em outras instituições.  Onde houver uma prática 

social, com intencionalidade de formação, seja humana ou educativa, encontra-se 

um campo de atuação do pedagogo. Para ele, reduzir a ação pedagógica do 

pedagogo à docência, é produzir um reducionismo conceitual, um estreitamento do 

conceito da pedagogia. 

Para esse autor (Ibid., 2010, p. 58), a dimensão do campo de atuação do 

pedagogo na Contemporaneidade é ampla e pode ser “definida em duas esferas de 

ação educativa: escolar e extraescolar”. Ao encontro disso, o autor Casemiro de 

Medeiros Campos (2010, p. 141), coloca que “as práticas educativas podem ocorrer 

em múltiplos locais [...] onde ocorre o fenômeno educativo, lá se coloca o campo 

para atuação do pedagogo”. Nesse sentido, é importante ressaltar que a esfera 

escolar se define pelo exercício docente realizado no ambiente escolar, assim como 

na gestão, supervisão e coordenação escolar da atividade pedagógica norteada à 

aprendizagem e ao ensino na instituição escolar. Já, em relação a ação 

extraescolar, direciona as atividades desenvolvidas no lado externo da escola, mas 

com o cunho pedagógico. Seguindo essa linha de raciocínio, é válido colocar que 

devido essas possibilidades profissionais de atuação do pedagogo, pode-se 
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exemplificar diversos campos, como: empresas, hospitais, filmes e vídeos 

educativos, dentre outros, os quais possam ter o intuito do desenvolvimento social.  

Ao encontro disso, Libâneo coloca que os Pedagogos podem atuar: 

 

[...] não apenas na gestão, supervisão e coordenação pedagógica de 
escolas, como também na pesquisa, na administração dos sistemas de 
ensino, no planejamento educacional, na definição de políticas 
educacionais, nos movimentos sociais, nas empresas, nas várias instâncias 
de educação de adultos, nos serviços de psicopedagogia e orientação 
educacional, nos programas sociais, nos serviços para a terceira idade, nos 
serviços de lazer e animação cultural, na televisão, no rádio, na produção 
de vídeos, filmes, brinquedos, nas editoras, na requalificação profissional 
etc. (LIBÂNEO, 2010, p. 39). 

 

Diante disso, é necessário dizer que há dois tipos de Pedagogos, o 

especialista e o pedagogo escolar. Para compreendermos melhor essa questão, a 

autora Selma Pimenta (2011, p. 76) coloca que, “pedagogo especialista” é aquele 

profissional que atua nos “sistemas escolares, movimentos sociais, organizações 

comunitárias, empresas, sindicatos, áreas de saúde, instituições culturais”. Em 

contrapartida, o “pedagogo escolar” poderá atuar na prática pedagógica em sala de 

aula e em outros departamentos escolares, como a coordenação e a supervisão 

escolar.  

Atualmente, novos contextos educativos se abrem expandindo o campo de 

atuação do pedagogo e cabe destacá-los, devido à importância e acelerado 

desenvolvimento. Esses novos contextos são decorrentes do desenvolvimento 

tecnológico e das mudanças no mundo do trabalho. Trata-se da educação 

corporativa, realizada em empresas, com e para os seus colaboradores.  

Compreende-se como uma prática de gestão de pessoas que objetiva alinhar o 

funcionário à cultura da empresa, o desenvolvimento dos colaboradores e o 

crescimento da empresa. Para Elisa Maria Quartiero e Roseli zen Cerny, a educação 

corporativa: 

 

[...] é fundamentada em um projeto de formação construído pelas empresas, 
e tem como finalidade institucionalizar uma cultura de aprendizagem 
contínua facilitando a aquisição de novas competências vinculadas às 
estratégias empresariais (QUARTIERO & CERNY, 2005, p. 24). 

 

As ações de educação corporativa são realizadas nas próprias empresas, de 

modo presencial ou ainda, podem ser realizadas a distância, tornando-se assim, 
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econômicas e abrangendo um número maior de pessoas na capacitação realizada. 

A grande maioria das ações é voltada ao público interno, mas podem da mesma 

forma, contemplar fornecedores, clientes ou até mesmo, a família dos 

colaboradores. Para Márcia Naves4 (2019, p. 10), a Educação Corporativa é uma 

“educação que traz resultados, para o indivíduo e para o negócio, que pode ser 

estruturado como processo e ou como organização, nas denominadas 

Universidades Corporativas”. 

Dessa forma, Ribeiro, enfatiza que as empresas se constituem em espaços 

aprendentes, nas quais a Pedagogia se faz necessária. Em suas palavras: 

 

Considerando-se a empresa como essencialmente 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 estratégicas e metodologias que 
garantam uma melhor aprendizagem/apropriação de informações e 
conhecimentos (RIBEIRO, 2010, p. 9). 

 

Libâneo e Pimenta (1999) destacam a importância da formação de 

profissionais dotados de conhecimentos pedagógicos para atuar em contextos não 

escolares. Para os respectivos autores, para além de um curso de licenciatura, a 

Pedagogia trata-se de um campo teórico e investigativo da educação, não 

necessariamente docente. Para compreender a profundidade da reflexão de ambos, 

apresentam-se as suas próprias palavras: 

 

Dissolve-se, assim, a designação “pedagogia” para identificar o curso de 
formação de professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental, 
postulando-se a regulamentação do curso de pedagogia destinado a 
oferecer formação teórica, científica e técnica para interessados em 
aprofundamento na teoria pedagógica, na pesquisa pedagógica e no 
exercício de atividades pedagógicas específicas – planejamento de políticas 
educacionais, gestão do sistema de ensino e das escolas, formação de 
professores, assistência pedagógico-didática a professores e alunos, 
avaliação educacional [..] (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 253). 

 

E complementam como atividade pedagógica específica, a animação 

cultural, a produção e comunicação nas mídias, os movimentos sociais e a 

pedagogia empresarial. 

 

                                                           
4
 Márcia Naves é Superintendente da Universidade Corporativa Fiat Chrysler Latam. Foi responsável 

pelo desenvolvimento e implantação do modelo de Educação Corporativa em Empresas de grande 
porte de atuação nacional (PUCRS, 2019). 
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2.3 AS AÇÕES DO PEDAGOGO EM DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS 

ESCOLARES E NÃO ESCOLARES 

 

Grande engano pensar que o pedagogo desenvolve suas ações profissionais 

somente em escolas, com crianças, com atividades de supervisão, orientação e/ou, 

com o projeto político-pedagógico. Estes profissionais podem estar inseridos em 

empresas, órgãos públicos, bancos, organização não governamentais - ONGs, 

hospitais, movimentos sociais, etc., uma vez que a formação não está ligada 

diretamente apenas para as atuações nas escolas. Para Almeida e Soares (2012), 

cabe discutir os conhecimentos necessários à formação humana, bem como, as 

formas metodológicas para a sua socialização - conteúdo/forma, 

conhecimento/metodologia. 

O papel do pedagogo em outro campo, fora da escola, está em realizar 

projetos, debates, conduzir ações de interesse ao público alvo, qualificando os 

mesmos. Para Pimenta (2011) e Libâneo (2010), o curso de Pedagogia destina-se a 

formação de profissionais interessados em estudos do campo teórico-investigativo 

da educação e no exercício técnico profissional como pedagogos nos sistemas de 

ensino, nas escolas e em outras instituições educacionais, inclusive as não 

escolares. Para Oliveira, em texto escrito para o VI Colóquio Internacional 

"Educação e Contemporaneidade", o pedagogo: 

 

 [...] não mais só atua no ambiente escolar. Ao contrário dispõe de uma 
vasta área de atuação, tais como: empresas, ONGs, hospitais, Centros 
Culturais, editoras, sites, consultorias, enfim, em todas as áreas que 
necessitam de um trabalho educativo (OLIVEIRA, 2012, p. 2). 

 

Desta forma, é fundamental compreender a importância e a necessidade do 

pedagogo no processo educativo, seja na empresa, escola, ou qualquer outro 

espaço. As intervenções, nos diversos espaços, devem qualificar e permitir debates 

democráticos bem como, a consciência da necessidade de superação através do 

desenvolvimento de projetos que venham satisfazer o espaço em que está inserida. 

O pedagogo deve ser um profissional capacitado para trabalhar em diversas 

situações, em diferentes desafios e segmentos sociais, com uma visão humana E 

acadêmica, pronto para atuar em diversos lugares, com habilidade, capacidade de 
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coordenação de projetos, bem planejados para serem bem executados, sabendo 

avaliar e estimular seus alunos.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia - Resolução 

1/2006 (BRASIL, 2006), em seu Artigo 4º, esclarece que cabe ao Pedagogo o 

exercício das funções do magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

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

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

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.  Em seu parágrafo único, 

determina que 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, p. 2). 

 

As ações do Pedagogo em espaços não escolares envolvem o planejamento, 

a coordenação, a formação de equipe e pessoas, a organização de atividades 

formativas, dentre outras, dependendo do campo não escolar onde está inserido. 

 

O pedagogo gerencia muito mais do que aprendizagens, gerencia um 
espaço comum, o planejamento, a construção e a dinamização de projetos, 
de cursos, de materiais didáticos, as relações entre o grupo de alunos ou 
colaboradores. Isso significa que não basta possuir inúmeros 
conhecimentos teóricos sobre determinado assunto, é preciso saber 
mobilizá-los adequadamente (FRISON, 2004, p. 89). 

 

Para Pimenta (2011), o pedagogo é um profissional que atua como gestor, 

pesquisador, coordenador de projetos educativos dentro e fora da escola. Sua 

atuação e funções incluem: 

 

[...] lazer comunitário; em espaços pedagógicos nos hospitais e presídios; 
na formação de pessoas dentro das empresas; que saiba organizar 
processos de formação de educadores de ONGs; que possa assessorar 
atividades pedagógicas nos diversos meios de comunicação como TV, 
rádio, Internet, quadrinhos, revistas, editoras, tornando mais pedagógicas 
campanhas sociais educativas sobre violência, drogas, aids, dengue; que 
esteja habilitado `criação e elaboração de brinquedos, materiais de auto-
estudo, programas de educação a distância; que organize, avalie e 
desenvolva pesquisas educacionais em diversos contextos sociais; que 
planeje projetos culturais e afins (PIMENTA, 2011, p. 110-111). 
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A eficiência e a eficácia destes profissionais permitem uma nova visão, que 

engloba diversos lugares, áreas e ações, sendo o pedagogo um profissional 

participativo, eficiente, eficaz, ético, que agrega qualidade, apresentando como foco 

o ser humano e sua ação na sociedade. A realização de ações em espaços não 

escolares está ligada pela capacidade de agregar e inspirar pessoas a aprender, a 

construir um planejamento, inserir saberes fundamentais, com coordenação, 

orientação, objetivos definidos, em que o educando ou os sujeitos, possam mediar 

seus conhecimentos, com saberes que serão fundamentais para sua transformação. 

 

2.4 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NO BRASIL 

 

Para entender o perfil do pedagogo e a sua formação, na atualidade 

brasileira, retrocedem-se as suas origens. O Curso de Pedagogia estruturou-se a 

partir do Curso Normal criado no ano de 1874, no Rio de Janeiro.  Somente em 

1932, foi proposta a criação de uma "Escola de Professores5" no Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro. Em 1937, com a criação da Universidade do Brasil por 

Getúlio Vargas, se instaura a Faculdade Nacional de Filosofia, a qual se dividia em 

quatro seções: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia e mais uma, a Didática. 

Criada através do Decreto-Lei n. 1.190/ 1939 se constituiu no primeiro marco legal 

do curso de Pedagogia e tinha como finalidade a formação de professores para a 

Escola Normal e a formação de bacharéis para cargos de técnicos em educação6 

(LIBÂNEO, 2010).  

O segundo marco legal da formação do Pedagogo origina da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação nº 4024, de 1961, regulamentado no Parecer 251/62, o qual 

mantém o curso de bacharelado para formação do pedagogo, alterando apenas os 

conteúdos mínimos para o bacharelado e a licenciatura. Em 1969, o Parecer 252/69, 

abole a distinção entre bacharelado e licenciatura e regulamenta a estrutura 

curricular do curso pelas habilitações do ensino das disciplinas pedagógicas do 

Curso Normal, Orientação Educacional, Administração Escolar, Inspeção Escolar e 

Planejamento Escolar (Ibid., 2010).  

                                                           
5
 Grifo nosso. 

6
 De acordo com o Decreto 190, de 4 de abril de 1939, o bacharel era formado em três anos e o 

licenciado em Pedagogia, no Curso de Didática, o qual tinha a duração de um ano (LIBÂNEO, 2010). 
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Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, pelo então Ministério da Educação, 

altera-se novamente a estrutura e as finalidades do Curso de Pedagogia como se 

pode observar no Artigo 62 da referida lei. 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal (BRASIL, 1996).  

 

 A LDBEN complementa em seu Artigo 64 que a Pedagogia amplia sua 

atuação para as funções de “administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para a educação básica", assim como em nível de Pós-

Graduação. Após, e em conformidade com a LDBEN, aprovou-se a Resolução de n. 

1, de 15 de maio de 2006, a qual institui as Diretrizes Curriculares nacionais – DCN 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, normatizando, pela quarta vez, a 

formação de Pedagogos no Brasil. O Artigo 4º, da referida Resolução, esclarece que 

o curso de Pedagogia se destina: 

 

[...] à formação de professores para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 2). 

 

Assim sendo, extinguem-se as habilitações até então existentes na formação 

de pedagogos, passando o curso a formar pedagogos para atuação nas diversas 

instâncias da prática educativa, como se pode observar no Artigo 5º, da Resolução: 

"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" (Ibid., 2006, p. 2).  

Para Claudia Mara de Almeida e Kátia Cristina Dambiski Soares, autoras da 

obra "Pedagogo Escolar: as funções supervisora e orientadora" a partir da 

reformulação do Curso de Pedagogia pelas Diretrizes Curriculares Nacionais n. 

1/2006, "não há mais a formação baseada em habilitações específicas, mas a 

formação do pedagogo unitário" (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 14). 
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Ainda na mesma Resolução - nº 1/2006, no Artigo 5º, incisos abaixo, observa-

se que o Pedagogo deverá estar apto para: 

 

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 
em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 
XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico;  
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, 
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 
ambientes escolares e não-escolares (BRASIL, 2006). 

 

Evidenciam-se, nos respectivos incisos acima, as ideias de Libâneo expostas 

no capítulo anterior dessa monografia, ao afirmar que o Curso de Pedagogia deve:  

 

[...] formar o pedagogo stricto sensu, isto é, um profissional qualificado para 
atuar em vários campos educativos para atender demandas socio-
educativas de tipo formal e não-formal e informal, decorrentes de novas 
realidades (LIBÂNEO, 2010, p. 38-39). 

 

Por fim, complementam-se as informações sobre a formação do Pedagogo no 

Brasil com a atual legislação que altera, novamente, todos os cursos de formação de 

professores, dentre eles, o Curso de Pedagogia. A Resolução nº 2, de 1º de julho de 

2015, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Define, em seu texto 

legal, "princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem 

observados nas políticas, na gestão e nos programas e cursos de formação, bem 

como no planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das instituições 

de educação que as ofertam" (BRASIL, 2015, p. 2-3). 

As alterações, decorrentes dessa Resolução, aplicam-se a todos os cursos de 

licenciatura, incluindo o curso de Pedagogia e se referem, além do já exposto acima, 

às mudanças na estrutura e currículo dos mesmos, compreendendo carga horária 

total dos cursos bem como, a distribuição em cargas horárias das práticas, estágios 

curriculares, atividades formativas e teórico-práticas. Com relação a especificidade 

do Curso de Pedagogia, mantém-se a sua finalidade, de acordo com a Resolução 

1/2006 e, no Artigo 13, parágrafo 5º especifica que "deverão preponderar os tempos 
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dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino" (BRASIL, 

2006, p. 12). 
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3 METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa estão apresentados a 

seguir: tipo de pesquisa, local e participantes da pesquisa, instrumentos e 

procedimentos de coleta de dados, procedimento de análise dos dados e 

procedimentos éticos. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa adotou a abordagem qualitativa, por ser mais apropriada para as 

investigações na área das Ciências Humanas. Encontrada em Maria Cecília de 

Souza Minayo (1994), este tipo de pesquisa apresenta características particulares, 

tais como:  

 

Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, 
p. 21-22). 

 

Com relação ao delineamento teórico-metodológico elegeu-se a Pesquisa de 

Campo enquanto forma de investigação. Segundo Minayo (1994, p. 53), o campo é 

concebido como: [...] “recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, 

representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções 

teóricas que fundamenta o objeto da investigação”. Esse tipo de pesquisa permite a  

aproximação com o que se deseja conhecer e a partir do mesmo, produzir 

conhecimentos. 

  

3.2 LOCAL E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O campo de pesquisa foi composto por quatro instituições não escolares, de 

Cruz Alta e Região, em que a prática pedagógica faz-se presente: duas (2) 

instituições públicas que prestam serviços de assistência social, um (1) órgão 

público na área de Recursos Humanos  e uma (1)  empresa privada sem fins 

lucrativos, denominadas de 1 a 4, respectivamente. Os sujeitos da pesquisa são 
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quatro (4) pedagogos que atuam em essas instituições, denominados aqui de "A" a 

"D", respectivamente. 

 

3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Em etapa inicial da pesquisa foi realizada a revisão bibliográfica, através de 

consultas em obras científicas da área, disponíveis e recentes. Dessa forma, 

construíram-se as bases teóricas da pesquisa através da explicitação de conceitos e 

de termos técnicos e legais. Prodanov e Freitas (2013) informam que a revisão da 

literatura demonstra que o pesquisador está atualizado nas últimas discussões no 

campo de conhecimento em investigação.  

Para obter os dados necessários para a execução da pesquisa foi elaborado 

um questionário (Apêndice A), exclusivamente para esse fim. O questionário foi 

constituído por questões abertas e fechadas, elaboradas a partir de leituras à 

literatura sobre a temática. Os questionários foram entregues para os pedagogos 

nos contextos já mapeados anteriormente à pesquisa.   

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise foi realizada a partir dos objetivos propostos que procuraram 

averiguar os campos de atuação, as ações e os desafios do pedagogo em contextos 

não escolares, refletindo, teoricamente, com os autores presentes no estudo em 

questão.  

 

3.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), atendendo ao que é 

recomendado nas Normas da CONEP/MS, Norma Operacional 001/2013 e na 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (UERGS, 2018). Por sua vez, 

foi provada em 19 de novembro de 2019, através do Parecer nº 3.713.963 e do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE nº 

22588719.0.0000.8091. 
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As instituições não escolares foram contatadas, sendo que a proposta da 

pesquisa foi apresentada através da Carta de Apresentação e os representantes 

legais assinaram a Declaração de Instituição Coparticipante (Apêndice B), 

autorizando o início da pesquisa. 

 Juntamente, foi construído um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE (Apêndice C) contendo as informações e esclarecimentos sobre o estudo, 

na qual os participantes foram convidados à participar da pesquisa. O TCLE 

informou aos participantes que a pesquisa, através de seus instrumentos de coleta 

de dados, poderia oferecer riscos mínimos, como desconforto, uso do tempo e a 

possibilidade de constrangimento ao responder ao questionário. Para minimizar os 

riscos, assegurou-se: que o questionário seria entregue em envelope fechado e 

devolvido pelo participante, posteriormente, dando-lhe tempo e privacidade para 

responder ao instrumento, garantia de sigilo e garantia de acesso aos resultados da 

pesquisa. 

Os benefícios indiretos e vantagens em participar deste estudo foram 

informados de que estariam contribuindo para a construção e consolidação do 

conhecimento científico e legal na área. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta as análises e discussões dos dados coletados na 

pesquisa "Educação não escolar: ampliando as possibilidades de atuação do 

Pedagogo" em quatro (4) instituições não escolares, de Cruz Alta e Região, em que 

a prática pedagógica faz-se presente: três (3) instituições públicas que prestam 

serviços de assistência social (denominadas aqui de instituições 1, 2 e 3) e uma (1) 

empresa privada, sem fins lucrativos, aqui denominada de Instituição 4. Os sujeitos 

da pesquisa foram quatro (4) pedagogos que atuam nestas instituições, os quais 

serão nomeados, nesta análise, com as letras de “A” a "D", respectivamente, sendo 

assim, assegurada as identidades dos sujeitos da pesquisa. Outro dado importante 

do campo e sujeitos da pesquisa, que no transcorrer das análises será discutido, é 

que há poucos "pedagogos" atuando em instituições não formais. Essa dificuldade 

restringiu o número de participantes da pesquisa.  

O questionário, instrumento da pesquisa, foi constituído por duas partes, 

contendo treze (13) questões abertas e fechadas e elaborado com base nas leituras 

realizadas sobre o tema. A primeira parte objetivou conhecer o perfil do pedagogo e 

solicitou informações quanto à idade, formação acadêmica, carga horária de 

trabalho e o tipo de instituição onde trabalha. Na segunda parte, as perguntas se 

direcionaram para obter informações relacionadas aos objetivos da pesquisa que 

envolveu questões relacionadas a abrangência das funções (de pedagogo) que 

realiza na instituição não escolar. 

 

4.1 PERFIL DO PEDAGOGO NÃO ESCOLAR 

 

Iniciando a apresentação do Bloco I do questionário - "Perfil do Pedagogo 

Não Escolar" concluiu-se que as quatro (4) pedagogas são mulheres, na faixa etária 

entre 48 a 53 anos. A carga horária que desenvolvem as atividades de pedagogas 

nas respectivas instituições são as seguintes: 20 horas (A), 30 horas (B), 40 horas 

(C) e 44 horas (D), respectivamente. 

Ainda esclarecendo sobre o perfil do pedagogo, todas são graduadas em 

Pedagogia e possuem Pós-Graduação Lato Sensu em outras áreas do 

conhecimento, quais sejam: Fundamentos Metodológicos do Ensino (A), Filosofia 

(B), Educação de Jovens e Adultos (C), Sociologia e Educação Infantil (D). As 
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Pedagogas “A” e “D” possuem Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado na área da 

Educação). Todas atuam como pedagogas em instituições não escolares, de Cruz 

Alta e Região, sendo que: duas (2) pedagogas desenvolvem suas atividades em 

instituições públicas que prestam serviços de assistência social, uma (1) pedagoga 

em órgão público na área de Recursos Humanos e uma (1) em empresa privada 

sem fins lucrativos. 

Complementando, as pedagogas “A”, “B” e “D” já atuaram em espaços 

escolares, duas (2) como docentes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e uma 

(1) coordenadora pedagógica. A pedagoga “C” não respondeu à pergunta.  

 

4.2 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Os questionamentos propostos neste estudo consistiram em compreender 

“quais as relações entre educação e Pedagogia? Segundo estudos e pesquisas 

contemporâneas, quais os campos de atuação e ações do pedagogo? O que diz a 

legislação, a luz de seu desenvolvimento histórico, sobre a formação e atuação do 

pedagogo? Em campo, onde atua o pedagogo para além do espaço escolar? Quais 

suas ações e desafios nestes contextos não escolares?”. Para tanto, convidaram-se 

autores que responderam as três questões teóricas iniciais da pesquisa. Já, para as 

questões direcionadas ao campo da pesquisa, o questionário trouxe os dados 

necessários para a respectiva análise. 

 Assim sendo, este subcapítulo apresenta a análise dos dados da pesquisa 

de campo, organizados em quatro eixos correspondentes as questões da pesquisa, 

quais sejam: possibilidades de atuação do pedagogo, abrangência das ações do 

pedagogo não escolar, formação do pedagogo e desafios encontrados.  

 

4.2.1 Eixo 1 – Possibilidades de atuação do pedagogo 

 

Esse eixo abrange duas questões, respectivamente, as quais apresentam os 

espaços não escolares de atuação do pedagogo. A pergunta nº 4 solicitou se “atua 

como pedagogo na Instituição?”. Constatou-se que as participantes da pesquisa 

atuam como pedagogas em instituições públicas prestadoras de serviços na área da 
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assistência social, em órgão público na área de Recursos Humanos e em empresa 

privada sem fins lucrativos. 

Corrobora legalmente com as informações acima, a Resolução do Conselho 

Nacional de Educação, nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e normatiza que o curso de Pedagogia tem como finalidade a 

formação:  

 

[...] para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, 
bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

Embora a identidade do pedagogo no Brasil seja conhecida como o “docente” 

da Educação Infantil e dos Anos Iniciais, a própria legislação e estudiosos da área, 

abrem possibilidades de atuação em diversos campos ou setores. Almeida e Soares 

(2012, p. 16) destacam as “empresas, órgãos públicos, sindicatos, escolas, 

organizações não governamentais – ONGS, movimentos sociais, hospitais etc..” 

Selma Garrido Pimenta (2011, p. 19) explicita que os profissionais formados no 

curso de pedagogia atuarão “como pedagogos no sistema de ensino, nas escolas e 

em outras instituições”. 

Libâneo defende 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 (LIBÂNEO, 2010, p. 51). 

 

Por sua vez, a pergunta nº 7, assim solicitava: “sem nominar a sua instituição 

não escolar, qual é a atividade (social, educativa, de serviço ou de comércio) que a 

mesma (Instituição) realiza”.  

Diante dos resultados obtidos, optou-se por apresentar os dados em um 

quadro, assim organizado: 
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Quadro 1 – Atividades realizadas pela instituição 

Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 Instituição 4 

Pedagoga A Pedagoga B Pedagoga C Pedagoga D 

Políticas Públicas. Proteção à família, 
serviço de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos, grupos de 
integração de 
idosos, promoção 
da integração ao 
mercado de 
trabalho. 

Atividades com 
grupos de 
crianças, jovens e 
idosos em situação 
de vulnerabilidade 
social com o 
objetivo de 
fortalecer vínculos 
familiares e 
sociais. 

Oferta de cursos 
do Detran aos 
colaboradores do 
setor de transporte 
(escolar, coletivo, 
emergência, carga 
perigosas, 
indivisíveis); mais 
de 200 cursos 
livres para 
qualificação de 
profissionais do 
setor de transporte 
e comunidade em 
geral; palestras 
com diversas 
temáticas (saúde e 
educação); 
campanhas 
nacionais, 
mensais, com 
temas diversos 
(saúde, educação 
no trânsito, maio 
amarelo etc.) nas 
BR e praças 
pública com 
distribuição de 
panfletos 
educativos; oferta 
de  serviço 
odontológico à 
comunidade e 
colaboradores do 
setor de transporte;  
fisioterapia, 
serviços de 
nutrição e 
atendimento 
psicológico 
(previsão para 
2020). 

Fonte: Autora (2019). 

 

Analisando o quadro acima, constata-se que as instituições, cada uma com 

suas especificidades, realizam serviços de cunho social, na formulação e 



32 

 

atendimento às demandas de políticas de assistência social e, na formação e 

qualificação de profissionais para o mercado de trabalho. Dessa forma, as respostas 

das pedagogas foram diversas a respeito das ações desempenhadas nos seus 

espaços de trabalho.  

As mudanças ocorridas no Curso de Pedagogia a partir da última LDBEN e 

mais especificamente, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia, Resolução 1/2006 (BRASIL, 2006) credenciaram o pedagogo para uma 

atuação além dos muros da escola, da docência e da coordenação pedagógica, 

remodelando assim a sua identidade profissional. Como já citado no capítulo que 

trata do referencial teórico, a formação em Pedagogia possibilita trabalhar, em 

espaços escolares e não escolares (BRASIL, 2006), atuar em vários campos 

educativos para atender demandas socioeducativas de tipo formal, não informal e 

informal (LIBÂNEO, 2010). 

De acordo com Libâneo (2001), o pedagogo poderá desenvolver as seguintes 

ações nos diferentes campos de atuação: 

 

[...] formulação e gestão de políticas educacionais; organização e gestão de 
sistemas de ensino e de escolas; planejamento, coordenação, execução e 
avaliação de programas e projetos educacionais, relativos às diferentes 
faixas etárias (crianças, jovens, adultos, terceira idade); formação de 
professores; assistência pedagógico-didática a professores e alunos; 
avaliação educacional; pedagogia empresarial; animação cultural; produção 
e comunicação nas mídias; produção e difusão do conhecimento científico e 
tecnológico do campo educacional e outros campos de atividade 
educacional, inclusive os não-escolares. (LIBÂNEO, 2001, p. 15). 

 

Ocorrem ações pedagógicas não apenas na escola, mas também, nos meios 

de comunicação, na televisão, no rádio, no jornal, nas revistas, na produção de livros 

didáticos e paradidáticos, na criação de brinquedos, assistência social, dentre tantas 

atividades nos mais diversos campos de atuação. Nas empresas, por exemplo, 

atividades de supervisão do trabalho, orientações de estágio e formação em serviço 

(LIBÂNEO, 2010). 

 

4.2.2 Eixo 2 – Abrangência das ações do pedagogo não escolar 

 

Esse eixo abrange duas questões, respectivamente. A pergunta 8, 

questionou: “Em sua instituição, qual a abrangência de suas ações ou as funções de 

pedagogo que realiza?”. As respostas foram as seguintes:  
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Pedagoga A - Coordenação Coordenadoria de Desenvolvimento Humano; 
Recursos Humanos e Financeiros; Plano de Carreira; Saúde Ocupacional; 
Programa de Atendimento ao Servidor Público e toda sua abrangência; 
 
Pedagoga B - Desenvolver e supervisionar o Programa Primeira Infância no 
SUAS. Construir e qualificar equipes de visitadores que atuarão diretamente 
com as crianças;  
 
Pedagoga C - O pedagogo atua em atividades com grupos de crianças, 
jovens, idosos e Intergeracionais, com atividades planejadas para as faixas 
etárias. As famílias atendidas estão em vulnerabilidade social. As atividades 
têm o objetivo de garantia de direitos e fortalecimento de vínculos familiares 
e sociais de indivíduos vítimas de algum tipo de violência edunegligência; 
 
Pedagoga D - Atuo na Coordenação Pedagógica: planejamento cursos, 
oferta cursos, elaboração cronograma (mensal), alocação instrutores nos 
cursos, orientação na elaboração planos de ensino, elaboração calendário 
do Curso Jovem Aprendiz, atuo em sala de aula do Curso jovem Aprendiz 
na disciplina de Português e Redação Técnica, ministro cursos livres, como 
“Principais Aspectos da Escrita Ortográfica), organizo eventos, palestras, 
campanhas nacionais, venda de cursos, visita empresas, divulgação de 
cursos, lançamento de cursos em dois sistemas (SENAT e do Detran), 
conferencia de todo material de turmas, abertura das aulas, aplicação da 
avaliação das aulas, elaboro projetos de eventos etc.  

 

As atividades listadas possibilitam visualizar o caráter socioeducativo das 

ações realizadas, a ênfase na coordenação de programas, a realização de 

planejamentos, formações, qualificações, orientações, supervisões, elaboração de 

projetos, enfim, todas pertinentes ao papel do pedagogo escolar e não escolar. Para 

Pimenta (2011), o pedagogo é um profissional que atua como gestor, pesquisador, 

coordenador de projetos educativos, atividades de lazer comunitário, formação de 

pessoas, campanhas sociais e educativas, dentre tantas outras, dentro e fora da 

escola. 

Está explícito nas falas das pedagogas “A”, “B” e “C” e convém destacar que 

os trabalhos que realizam se desenvolvem na área social, atingindo a comunidade. 

Por sua vez, para a pedagoga “D”, atingem a um setor específico da sociedade. 

Mas, como bem coloca Libâneo (2010, p. 30), a Pedagogia é o campo de 

conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, do "ato educativo, 

da prática educativa concreta que se realiza na sociedade como um dos 

ingredientes básicos da configuração da atividade humana".  

A pergunta 9, assim solicitava: “caso já tenha atuado em escolas, quais as 

diferenças entre suas ações enquanto pedagogo nestes dois espaços?” 
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Pedagoga A - As atuações na Escola são destinadas as Políticas Públicas 
da Educação e o pedagogo em órgão público se responsabiliza pela 
implantação e de garantir que a política publica se efetive. 
 
Pedagoga B - A diferença é que agora não tenho uma atuação diária com 
“alunos” e a atuação é com a primeira infância. 
 
Pedagoga C - Não respondeu. 
 
Pedagoga D – Em escolas, atuei como professora, mas conheço o trabalho 
de pedagogo em escolas, e a diferença de empresa e escola é muito 
grande, pelo menos no sistema que trabalhamos. Na escola, se tem 
abertura para discutir metodologias de ensino e tudo que se refere à 
melhoria do processo ensino-aprendizagem, se dispõe de tempo para 
planejar e se reunir para pensar metodologias de ensino. Na empresa em 
que trabalho, é um sistema fechado, que pouco se pode interferir como 
pedagogo, pois as apostilas, material, planos de ensino, vem pronto. Temos 
que adaptar o que vem pronto/acabado e cumprir as normas e 
determinações. Há uma preocupação com metodologias e com o aluno, 
mas são selecionadas pessoas (coordenadores do desenvolvimento 
profissional) para discutir e propor metodologias. Após, é feito um seminário 
com esses coordenadores para que possamos colocar em pratica as novas 
propostas, ou seja, não podemos discutir na base propostas ou fazer 
inovações. Já a escola vem determinações da coordenadoria ou secretaria 
de educação, mas tem liberdade de discutir, propor, ouvir comunidade 
externa, revisar, planejar. 

 

Através das respostas das três (3) pedagogas (uma não respondeu), 

constata-se que há diferenças entre as ações realizadas nos espaços escolares e as 

ações que acontecem nos espaços não escolares. Ao encontro disso, é importante 

salientar que de acordo com Libâneo (2010) a variedade de níveis de atuação do 

profissional do pedagogo. 

 

[...] há que se convir que os problemas, os modos de atuação e os 
requisitos de exercício profissional nesses níveis não são necessariamente 
da mesma natureza, ainda que todos sejam modalidades de prática 
pedagógica. De fato, os focos de atuação e as realidades com que lidam, 
embora se unifiquem em torno das questões do ensino, são diferenciados, o 
que justifica a necessidade de formação de profissionais da educação não 
diretamente docentes. Ou seja, níveis distintos de prática pedagógica 
requerem uma variedade de agentes pedagógicos e requisitos específicos 
de exercício profissional que um sistema de formação de educadores não 
pode ignorar (LIBÂNEO, 2010, p. 61). 

 

Interpretando o que afirma Libâneo (Ibid.), há diversas modalidades de 

práticas pedagógicas, de acordo com o campo de atuação e que isso requer a 

formação de profissionais de educação, não necessariamente docentes, preparados 

para atuar em diferentes campos ou setores. O curso de Pedagogia deve formar o 

pedagogo escolar e o pedagogo apto a atuar em campos não escolares, contendo, 

em sua grade curricular, os conhecimentos científicos e filosóficos da educação, os 
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conhecimentos específicos da atividade pedagógica e os conhecimentos técnico-

profissionais específicos, conforme o âmbito da atuação profissional (LIBÂNEO, 

2010).  

 

4.2.3 Eixo 3 – Formação do pedagogo 

 

Esse eixo se refere ao curso de Pedagogia e abrange duas questões, 

respectivamente. A pergunta 10 do questionário, assim formulada: “você acha que o 

curso de Pedagogia lhe preparou para atuar em espaços não formais de educação? 

Sim, Não. Justifique”. 

As pedagogas “A”, “B” e “C” afirmaram que o curso de Pedagogia as 

preparou. Dessa forma, justificaram:  

 

Pedagoga A - Os fundamentos básicos me garantiram uma visão macro 
dos papeis públicas, bem como a clareza da função social e de trabalho do 
pedagogo de garantir aos cidadãos o acesso ao serviço público. Quanto as 
especificidades de cada política pública são na formação continuada que 
buscamos. 
 
Pedagoga B - Acredito que sim, pois estudamos diversos temas 
relacionados à educação e desenvolvimento humano, tanto no aspecto 
teórico como prático. 
 
Pedagoga C – O curso de pedagogia deixa muitas portas entre abertas, 
mas precisamos estar em constante formação. 

 

Por sua vez, a pedagoga “D” afirmou que não. Vejamos: 

 

Pedagoga D - Não. O curso de pedagogia sempre preparou para atuar em 
sala de aula, especialmente por ter feito Supervisão Escolar. Acredito pelo 
fato de o foco ser escolar. Se fosse empresa, teríamos que fazer Pedagogia 
Empresarial, penso. 

 

A pedagoga (D) teve sua formação orientada por legislações anteriores 

(Parecer 252/69), o qual dispõe sobre as habilitações do ensino das disciplinas 

pedagógicas do Curso Normal, Orientação Educacional, Administração Escolar, 

Inspeção Escolar e Planejamento Escolar. Também entende que o pedagogo para 

atuar em espaço não escolar deva cursar a “Pedagogia Empresarial”. Retoma-se 

novamente que o curso de Pedagogia, nos moldes e amparos legais que hoje se 

encontra, forma o pedagogo para atuar em espaços escolares e não escolares e 

reforça-se que a identidade do pedagogo está confusa, sejam por parte dos próprios 
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pedagogos e instituições formadores, quantos pelos demais setores e áreas da 

sociedade. 

Libâneo (2010) sugere que o foco (do curso) de formação do pedagogo deve 

ser a ação pedagógica e não, como está organizado hoje, a ação docente. Em suas 

palavras: 

  

[...] o trabalho pedagógico não se reduz ao trabalho escolar docente, 
embora todo o trabalho docente seja um trabalho pedagógico. Vai daí a 
base comum de formação do educador deva ser expressa num corpo de 
conhecimentos ligados à Pedagogia e não a docência, uma vez que a 
natureza e os conteúdos da educação nos remetem primeiro a 
conhecimentos pedagógicos e só depois ao ensino, como modalidade 
peculiar de pratica educativa. Inverte-se, pois, o conhecido mote ”a 
docência constitui a base da identidade profissional do educador”. A base 
da identidade profissional do educador é a ação pedagógica, não a ação 
docente (LIBÂNEO, 2010, p. 55). 

 

Pimenta (2014), por sua vez, apresenta seu ponto de vista e esclarece que na 

arquitetura dos cursos de formação de pedagogos, a preparação para atuar nos 

espaços não escolares concentra-se na área de conhecimentos relacionados a 

gestão educacional, porém, admite ser uma carga horária mínima, inferior a real 

necessidade formativa7.  

Complementando, formar o docente (professor de educação infantil e anos 

iniciais de crianças e jovens e adultos) e o pedagogo (profissional que atua em 

campos escolares e não escolares), é o que está definido para os cursos de 

Pedagogia, de acordo com a legislação. Porém, considerando a complexidade e 

amplitude envolvida nos mais diversos campos profissionais, essa formação é 

generalizante e superficial, e não forma (bem) nem o pedagogo, nem o docente 

(PIMENTA et al., 2017),  

Reforçando a questão da identidade do pedagogo, a pergunta 11 foi a 

seguinte: “Você acredita que o pedagogo, já tem reconhecido a sua identidade 

enquanto profissional habilitado para atuar em espaços educativos escolares e não 

escolares? Sim, Não. Justifique”.  

As pedagogas “A”, “B” e “D” afirmaram que o pedagogo não tem reconhecido 

a sua identidade, atualmente. Justificaram:  

 

                                                           
7
 Esta constatação Pimenta (Ibid.) afirmou em palestra proferida no Encontro Nacional de Didática, 

em Fortaleza, no ano de 2014.  
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Pedagoga A - Não. Ainda vejo muito restrita a oferta, bem como o desafio 
do próprio pedagogo em atuar fora do espaço escolar. 
 
Pedagoga B - Não. Acredito que é uma conquista de poucos anos e que a 
cada dia precisamos firmar mais o nosso espaço. Resolução CNAS n°17, 
de 20 de junho de 2011. O supervisor é um profissional de nível superior 
(Resolução n°17/2011 do CNAS) encarregado do apoio técnico aos 
visitadores, atuando no apoio ao planejamento e desenvolvimento do 
trabalho nas visitas, com reflexões e orientações; colaborando com o 
coordenador do Programa e com o Comitê Gestor no planejamento e 
implementação das ações; organizando, o plano mensal de trabalho dos 
visitadores, com definição das famílias por visitador; assegurando o suporte 
técnico necessário sempre articulando com o CRAS (?Centro de Referência 
da Assistência Social). 
 
Pedagoga D - Não. Talvez, hoje, de modo geral, ele tenha conseguido esse 
espaço nos dois âmbitos, mas, pela minha experiência pessoal, não 
acredito nesse reconhecimento, até porque minha batalha por um espaço 
foi de longa data, e até hoje não o conquistei. Estou numa instituição 
totalmente diferente de tudo que preconizei de atuação como pedagoga. 
Meu espaço sempre foi pensado em atuar em Universidade ou em Escola, 
porque é ali que acredito fazer meu trabalho como Pedagoga.  

 

Já a pedagoga “C” afirmou que sim, que o curso, por ter uma formação 

humana e aberta a desafios possibilita a formação do pedagogo no sentido lato. Em 

suas palavras: 

 

Pedagoga C - Sim. A formação pedagógica tem um grande diferencial e 
uma formação muito humanizada e com isso está sempre aberto a novos 
desafios, mas o foco principal ainda está voltado para a docência. 

 

Retoma-se a discussão sobre a formação do pedagogo e a sua identidade 

profissional. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

ampliam a formação, em seu Artigo 4º, para o exercício do magistério na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, na área de serviços e apoio escolar. E, no Artigo 5º, 

complementa com o trabalho em espaços não escolares e na participação da gestão 

das instituições escolares e não escolares, respectivamente (BRASIL, 2006). 

De acordo com os autores já citados no decorrer desse estudo, dentre eles 

Pimenta et al. (2017), o atual curso de Pedagogia, normatizado pelas DCN 01/2006, 

propicia uma formação antagônica, indefinida e dispersa do objeto da Pedagogia e 

da atuação profissional docente, visto os currículos dos cursos de licenciatura não 

darem conta de contemplar a amplitude dos campos de atuação (PIMENTA et al., 

2017). Na mesma linha teórica, Libâneo (2010), por sua vez, argumenta que o 

profissional pedagogo é diferente do profissional docente, visto que o primeiro 
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concretiza sua atuação em um amplo leque de práticas educativas, enquanto que o 

segundo refere-se ao trabalho pedagógico de sala de aula. Assim, a identidade do 

pedagogo se configura apto para atuar em âmbitos escolares e não escolares, 

apesar de a sua formação apresentar as inconsistências elencadas acima.  

 

4.2.4 Eixo 4 – Desafios encontrados 

 

Esse eixo, composto por duas perguntas, contempla os desafios encontrados 

na atuação enquanto pedagogo em contextos não escolares. Na pergunta 12 

solicitou-se: “quais os desafios e obstáculos encontrados no desenvolvimento das 

atividades de pedagogo em sua Instituição (Não Escolar)”? Importante destacar na 

íntegra os desafios ou dificuldades que se deparam no dia a dia. A seguir:  

 

Pedagoga A - Penso que complementa a questão anterior, é o desafio de 
nos construir enquanto profissionais junto a outros profissionais de 
diferentes áreas, o espaço para reconhecimento do papel do Pedagogo em 
outro espaço que não o escolar é exigido um esforço bem superior. 
 
Pedagoga B - No desenvolvimento das atividades de pedagogo no SUAS 
(Sistema Único de Assistência Social) encontramos vários desafios e 
obstáculos, mas vou citar dois, por considerar os mais difíceis: - A 
valorização do pedagogo em meio a assistentes sociais e psicólogos é um 
importante desafio. Por ser ainda “recente” a inserção do pedagogo na 
Assistência Social pode ser vista com certa desconfiança, especialmente 
pelos colegas. A sua função pode ser limitada a proporcionar recreação nos 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) ou confeccionar 
materiais como: cartazes, painéis, brinquedos... E, no entanto, o pedagogo 
pode exercer no SUAS funções de gestão. – A necessidade de 
complementar a sua formação, procurando conhecer os documentos que 
norteiam o SUAS e principalmente a realidade desenvolvida por este 
importante órgão de serviço social.  
 
Pedagoga C - Realizar um trabalho de qualidade com os poucos recursos 
que temos disponível, considerando a grande demanda e vulnerabilidade 
social. 
 
Pedagoga D - Muitos, a começar pelo fato de que empresa tem outra visão 
da Pedagogia. No espaço escolar, se pensa no ser humano, na 
aprendizagem, na melhoria dos processos. Empresas pensam em METAS. 
O objetivo é ofertar cursos para cumprir metas. Há interesse, sim, pela 
aprendizagem do aluno, mas o papel do Pedagogo é para fazer cumprir o 
que vem pronto/acabado. O cargo exige ser Pedagogo. Contrata-se, 
portanto, mas não para pensar o processo ensino aprendizagem, e sim para 
cumprir o “estabelecido”. Pelo menos essa é a visão de minha experiência. 
Não se tem liberdade para pensar, inovar, criar... 
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As pedagogas “A”, “B” e “D” trouxeram elementos importantes que merecem 

discussão e reflexão e constituem-se em desafios. Destaca-se: a) o não 

reconhecimento do pedagogo enquanto profissional que tem credenciais advindas 

de sua formação para atuar em instituições não escolares, sejam elas não formais 

ou informais (LIBÂNEO, 2010); b) a Pedagogia enquanto uma ciência, assim como a 

Psicologia, a Assistência Social e outras ciências, porém, desvalorizada; c) a 

predominância de ações pautadas em relações humanas na escola, enquanto que 

em espaços não formais e informais, preza-se o cumprimento de metas; d) a pouca 

autonomia no planejamento e a restrição das ações do pedagogo nos espaços não 

escolares; e) a complementação de formação para conhecimento das 

especificidades de cada instituição não escolar.  

Enfim, são muitos os desafios encontrados pelo pedagogo nesses espaços. A 

amplitude de novas práticas educativas na sociedade contemporânea demandam 

conhecimentos e ações do pedagogo em muitos campos de atuação. Libâneo (2010, 

p. 28) se pronuncia afirmando:  

 

O mundo assiste hoje às intensas transformações, como a 
internacionalização da economia e as inovações tecnológicas em vários 
campos dos saberes. Essas transformações levam à mudança no perfil 
desses diversos profissionais [...].  

 

E, dentre eles, encontra-se o pedagogo.  

Por sua vez, sabe-se que a formação do pedagogo inclui, em seu currículo, a 

interlocução com as diversas áreas do conhecimento, dentre elas a Filosofia, a 

Sociologia, a Antropologia, a Psicologia e a História. Porém, são necessários outros 

conhecimentos para atender as demandas não escolares, cabendo então, às 

Universidades que ofertam o curso de Pedagogia, garantir essa formação através da 

inclusão em seus currículos de componentes correspondentes aos espaços não 

formais e da realização de atividades de pesquisa e extensão. 

De outra forma, se faz necessário a atualização profissional para atender as 

especificidades de cada instituição. A formação continuada, de acordo com o Artigo 

17 da Resolução Nº 2/2015 (BRASIL, 2015) que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial e continuada, deve se dar pela oferta de 

“atividades formativas e cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, 

especialização, mestrado e doutorado [...]”.  
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Libâneo (2010) reforça com suas palavras a amplitude de atividades do 

pedagogo em campos não formais, tais como: 

 

Nas empresas, há atividades de supervisão do trabalho, orientação de 
estagiários, formação profissional em serviço. Na esfera dos serviços 
públicos estatais, disseminam-se várias práticas pedagógicas de 
assistentes sociais, agentes de saúde, agentes de promoção social nas 
comunidades etc. Ampliam-se programas sociais de medicina preventiva, 
informação sanitária, orientação sexual, recreação, cultivo do corpo. Ano a 
ano aumenta o número de congressos, simpósios, seminários. 
Desenvolvem-se em todo o lugar iniciativas de formação continuada nas 
escolas, nas indústrias. As empresas reconhecem a necessidade de 
formação geral como requisito para enfrentamento da intelectualização do 
processo produtivo (LIBÂNEO, 2010, p. 27). 

 

Para finalizar as discussões acerca dos desafios do pedagogo no ambiente 

não escolar, cabe a Pedagogia ocupar o seu lugar enquanto ciência da educação 

junto à Sociologia, à Psicologia, à Filosofia, à Antropologia, visto ser ela, da mesma 

forma, “um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua 

totalidade e historicidade” (LIBÂNEO, 2001, p. 6). Assim, Pedagogia é a ciência que 

tem a educação como objeto de estudo.  

 

A Pedagogia, mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnico 
profissionais, investiga a realidade educacional em transformação, para 
explicitar objetivos e processos de intervenção metodológica e organizativa 
referentes à transmissão/ assimilação de saberes e modos de ação. Ela 
visa o entendimento, global e intencionalmente dirigido dos problemas 
educativos e, para isso, recorre aos aportes teóricos providos pelas demais 
ciências da educação (LIBÂNEO, 2001, p. 10). 

  

Assim sendo, há uma relação de contribuição entre as ciências, cada uma 

abordando o fenômeno educativo segundo o seu próprio referencial.  

A última pergunta, 13, dizia: “Enquanto profissional (pedagogo), em atuação 

em contextos não escolares, poderia deixar sugestões ou uma mensagem para 

futuros pedagogos que pretendem atuar nestes espaços”? As pedagogas, assim 

desejaram: 

 

Pedagoga A - Acredito que o primeiro é alargar os horizontes de seus 
sonhos e buscar outros desafios, mas sabendo que o estudo exigido em 
cada nova área que irá atuar é gigantesca. Temos várias áreas de atuação 
como: Assistência Social, Habitação, Planejamento Público, Hospital, 
Recursos Humanos, Saúde, mas a cada desafio envolve estudos 
específicos de leis, fundamentos e principalmente uma constante reflexão 
de conceitos, com mudanças objetivas e subjetivas. 
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Pedagoga B - Prezados futuros colegas: mantenham-se abertos a novos 
desafios, que a Pedagogia nos proporciona. Não fiquem restritos à atuação 
em sala de aula, embora esta experiência seja extremamente edificante. 
Procurem estudar e se especializar para poder contemplar novos 
horizontes. Como pedagogos devemos ocupar os espaços que já estão 
garantidos por lei e lutar por outros espaços onde a Pedagogia pode 
contribuir com seus conhecimentos e habilidades. 
 
Pedagoga C - Como pedagogos precisamos estar em constante formação 
e a vida profissional é um constante aprendizado, sabendo que segundo 
Paulo freire, ensinar não é transferir conhecimento e sim criar possibilidades 
para a construção. 
 
Pedagoga D - Difícil fazer sugestões, porque depende dos objetivos de 
cada profissional. Na minha perspectiva, somos pedagogos funcionais, ou 
seja, cumprimos o que o sistema impõe. Então, o que posso dizer é que 
façam uma reflexão sobre que tipo de pedagogo quer ser: apenas 
funcionais ou profissionais que pensam outra perspectiva de mundo? Essa 
é a análise primeira e fundamental que tem que se fazer. Após, se 
realmente pensam em trabalhar nesses espaços não formais, penso que se 
deva fazer Pedagogia Empresarial, que nos prepare melhor para atuar 
nesses espaços com outras visões. 

 

Com estas mensagens percebe-se e reforça-se o já exposto por cada uma 

das participantes nas perguntas anteriores. As pedagogas “A” e “B” incentivam 

alargar os horizontes de atuação, buscando novos desafios; ao mesmo tempo “A” e 

“C” reafirmam a necessidade de estudos, ou seja, formação continuada, 

permanente. A pedagoga “C”, mais cautelosa, propõe reflexão acerca de onde atuar, 

na escola ou em campos não escolares. Sente-se ainda, por parte da própria 

pedagoga (“D”), a necessidade de uma formação específica nominada de 

“pedagogia empresarial” para atuação nesses espaços não formais.  
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4 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa denominada “Educação não escolar: ampliando as 

possibilidades de atuação do pedagogo”, resultou nesse Trabalho de Conclusão de 

Curso. Primeiramente, contribuiu para a reflexão acerca da formação do pedagogo 

em cursos de licenciatura em Pedagogia e de seu (amplo) campo de atuação, 

configurando ser essa, a identidade do pedagogo atualmente. O campo é vasto e 

inclui a dimensão do profissional docente (atuação na Educação Infantil, nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal e na área de serviços e 

apoio escolar) e do profissional pedagogo (atuação em espaços não escolares nos 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CNE 1/2006) que institui e 

orienta a licenciatura em Pedagogia, normatiza essa amplitude de atuação para 

além da docência e da gestão pedagógica em ambientes escolares, para outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Situam-se aí, os 

espaços não escolares como os movimentos sociais, as organizações comunitárias, 

as empresas, sindicatos, áreas de saúde, instituições culturais, hospitais, 

organizações não governamentais, dentre tantos outros campos com finalidades 

educativas. 

Os autores convidados argumentam, por outro lado, que formar o docente e o 

pedagogo, é complexo e envolve saberes específicos dos mais diversos campos 

profissionais, e que a formação realizada atualmente é generalizante e superficial, e 

não forma bem, nem o pedagogo, nem o docente. Sugerem, por sua vez, que os 

cursos de formação do pedagogo centralizem os seus currículos em cima da ação 

pedagógica e não, como está organizado hoje, na ação docente.  

Sintetizando os resultados da pesquisa de campo de investigar ações e 

desafios do trabalho do pedagogo em espaços não escolares, pode-se verificar que 

as participantes da pesquisa atuam como pedagogas em instituições públicas 

prestadoras de serviços na área da assistência social, em órgão público na área de 

Recursos Humanos e em empresa privada sem fins lucrativos. As atividades listadas 

por elas possibilitam visualizar o caráter socioeducativo das ações realizadas, a 

ênfase na coordenação de programas, a realização de planejamentos, formações, 

qualificações, orientações, supervisões, elaboração de projetos, enfim, todas 

pertinentes ao papel do pedagogo escolar e não escolar.  
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Juntamente, as referidas pedagogas apresentaram como desafios o não 

reconhecimento do pedagogo enquanto profissional que tem credenciais advindas 

de sua formação para atuar em instituições não escolares; a Pedagogia enquanto 

uma ciência (assim como a Psicologia, a Assistência Social e outras ciências), 

porém desvalorizada; a predominância de ações pautadas em relações humanas na 

escola, enquanto que em espaços não formais e informais, preza-se o cumprimento 

de metas; a pouca autonomia no planejamento e a restrição das ações do pedagogo 

nos espaços não escolares e a necessidade de complementação de formação para 

conhecimento das especificidades de cada instituição não escolar. Ressalta-se que 

essa pequena amostra (quatro pedagogas que atuam em espaços não escolares), 

propiciaram verificar na prática (em campo), os desafios destacados pelos autores 

que referenciam e fundamental esse estudo.  

Encerra-se (momentaneamente) as discussões apresentando uma das 

mensagens deixadas pelas pedagogas participantes da pesquisa, que incentiva a 

nós, pedagogos, a “alargar os horizontes de atuação, buscando novos desafios”, 

dentre os quais, atuar em ambientes não escolares.  

Finalizando, retoma-se a epígrafe desse trabalho, com o intuito de esclarecer, 

reforçar e incentivar aos futuros leitores desse estudo que “[...] em todo lugar, onde 

houver uma prática educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma 

pedagogia” (LIBÂNEO, 2001, p. 116). Novas pesquisas são necessárias, pois, a 

educação não escolar, amplia as possibilidades de atuação do pedagogo, sendo um 

campo aberto e fértil de estudos. 
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APÊNDICE A – Questionário para as Pedagogas 

 

Questionário 01 
 

Caro Pedagogo(a) 
 
Esse questionário é parte integrante da pesquisa intitulada “Educação Não Escolar: 
Ampliando as Possibilidades de Atuação do Pedagogo”. Ressaltamos que os dados aqui 
obtidos serão utilizados apenas para fins de estudo e, em caso da publicação desse, o 
anonimato lhe será garantido. Desde já contamos e agradecemos a sua colaboração. 
 

Maria da Graça Prediger Da Pieve/ Pesquisadora 
Franciele Rodrigues Vieira/ 
Acadêmica/ Pesquisadora 

 
Bloco I – Perfil do Pedagogo 
 
1 Idade:  
2 Carga Horária Semanal de Atuação na Instituição:  
3 A instituição Não Escolar onde atua é: 
(   ) Empresa (   ) ONG (   ) Hospital (   ) Órgão Público (   ) Serviços 
(   ) Outra. Qual?  
4 Atua como pedagogo na Instituição?  
5 Formação: Graduação:  
Pós-Graduação:  
 
Bloco II – Questões de Investigação 
 
6 Atua (juntamente), ou já atuou em escolas de Educação Básica, na área da 
Pedagogia? 
(   ) Sim  (   ) Não  
Quanto tempo 
Função 
 
7 Sem nominar a sua Instituição Não Escolar, qual é a atividade (social, educativa, 
de serviço ou de comércio) que a mesma (Instituição) realiza? 
 
8 Em sua instituição, qual a abrangência de suas ações ou as funções de pedagogo 
que realiza? 
 
9 Caso já tenha atuado em escolas, quais as diferenças entre suas ações enquanto 
pedagogo nestes dois espaços?  
 
10 Você acha que o curso de Pedagogia lhe preparou para atuar em espaços não 
formais de educação? (   ) Sim  (   ) Não  
Justifique: 
 
11 Você acredita que o pedagogo, já tem reconhecido a sua identidade enquanto 
profissional habilitado para atuar em espaços educativos escolares e não escolares?  
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(   ) Sim     (   ) Não  
Justifique: 
 
12. Quais os desafios e obstáculos encontrados no desenvolvimento das atividades 
de pedagogo em sua Instituição (Não Escolar)?  
 
13 Enquanto profissional (pedagogo), em atuação em contextos não escolares, 
poderia deixar sugestões ou uma mensagem para futuros pedagogos que 
pretendem atuar nestes espaços. 
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APÊNDICE B – Declaração de Instituição Coparticipante. 

 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE. 

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o 

desenvolvimento da pesquisa "Educação não escolar: ampliando as possibilidades 

de atuação do Pedagogo.” de autoria da pesquisadora Franciele Rodrigues Vieira a 

ser desenvolvido em nossa instituição. Informamos que conhecemos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado pelos sujeitos de pesquisa 

participantes de nossa Instituição. 

Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 

466/2012 e a Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada 

sempre que necessário, fornecendo informações.  

Antes do início da coleta dos dados o (a) pesquisador (a) responsável 

deverá apresentar a esta Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente 

aprovado, emitido por Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, 

credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

Sabemos que nossa Instituição poderá a qualquer fase desta pesquisa 

retirar esse consentimento e neste caso, informaremos o(a) pesquisador(a) acima 

mencionado. Além disto, concordamos que os resultados deste estudo poderão ser 

apresentados por escrito ou oralmente em congressos e/ou revistas científicas, 

garantindo o sigilo e a privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. 

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

 

Atenciosamente, 

 

Local e Data: __________, RS., ______ de ________________ de 2019. 

 

__________________________________________ 

Responsável pela Instituição 

CPF 

 

Nome, CNPJ e carimbo da Instituição. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa de Graduação, intitulada “Educação não Escolar: Ampliando as 
Possibilidades de Atuação do Pedagogo”. A pesquisadora responsável por essa 
pesquisa é a Professora Maria da Graça Prediger Da Pieve - Telefone 
(55)9.8131.5993, residente na Rua 13 de Maio, n. 1305, Bairro Storch, no Município 
de Ijuí/RS., e-mail maria-pieve@uergs.edu.br. A pesquisa é de autoria da acadêmica 
Franciele Rodrigues Vieira, do 8º semestre do Curso de Pedagogia, da Unidade da 
Uergs, em Cruz Alta. 

A pesquisa apresenta como objetivo geral "Discutir, a partir de elementos 
teóricos e de campo, as possibilidades de atuação do pedagogo, as ações e 
desafios, em contextos que não sejam escolares”. Como objetivos específicos, 
pretende: "Compreender, teoricamente e a luz de documentos normativos, as 
possibilidades de atuação do pedagogo, bem como suas ações, em espaços 
escolares e não escolares"; "investigar, em campo, ações e desafios do trabalho do 
pedagogo em espaços não escolares"; "Contribuir para a reflexão acerca da 
formação do pedagogo e de seu (amplo) campo de atuação". A justificativa para a 
pesquisa consiste que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional atual, o egresso em Pedagogia pode legalmente exercer a docência na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em cursos de 
formação de professores em nível médio e na área de serviços e apoio escolar, 
como também, em qualquer outra área, escolar ou não escolar, na qual seja previsto 
conhecimentos pedagógicos. O Curso de Pedagogia forma hoje, o profissional 
preparado para atuar em escolas nas diferentes etapas da Educação Básica e em 
outros campos de atuação, como empresas, órgãos públicos, sindicatos, hospitais, 
Organizações Não Governamentais - ONGs, movimentos sociais, ou seja, em 
campos que exijam conhecimentos pedagógicos.  

Quanto a aplicação do questionário, poderá ser previamente agendado a 
data e horário para realizá-lo. Esses procedimentos ocorrerão nas respectivas 
Instituições Não Escolares e o tempo previsto para responder ao questionário está 
em torno de uma hora. Não é obrigatório responder a todas as perguntas. 

A pesquisa, através de seus instrumentos de coleta de dados, poderá 
oferecer riscos mínimos aos participantes, como desconforto, uso do tempo e a 
possibilidade de constrangimento ao responder ao questionário. Para minimizar os 
riscos, assegura-se: que o questionário será entregue em envelope fechado e 
devolvido pelo participante, posteriormente, dando-lhe tempo e privacidade para 
responder ao instrumento, garantia de sigilo e garantia de acesso aos resultados da 
pesquisa. 

Os benefícios indiretos e vantagens em participar deste estudo serão que os 
participantes da pesquisa, estarão contribuindo para a construção e consolidação do 
conhecimento científico e legal na área. 

A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será a pesquisadora, 
acadêmica do Curso de Graduação em Pedagogia, Franciele Rodrigues Vieira. 

 Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso 
haja, serão ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 
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Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem 
qualquer tipo despesa e constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 
artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 
será mantida através da não-identificação do seu nome.  

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em 
lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo 
serão destruídos.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido possui uma  página e é 
feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e 
outra com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP- Uergs). Formado por um grupo 
de especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das 
pesquisas em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os 
padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – 
CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 
91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br.  

 
Nome do participante 

          
  

    Assinatura participante da pesquisa/responsável 
legal   
  

Assinatura pesquisador(a)  
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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