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TRABALHO REALIZADO 

• Levantamento de concursos e vagas de trabalho; 

• Consulta aos campos de trabalho já atendidos pelo 
currículo da UERJ (Magistério, EJA, Classe Hospitalar, 
Movimentos Sociais, Coordenação Pedagógica, 
Orientação Educacional); 

• Pesquisa realizada com outros currículos de 
instituições públicas e privadas no RJ; 

• Consulta à presidente da ANITEC (Associação Nacional 
de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa: 
http://www.anitec.org.br); 

• Análise do projeto de Regulamentação da profissão do 
Pedagogo (em tramitação no Senado desde 2015); 

 

 

 



AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DO 
PEDAGOGO AO LONGO DO TEMPO  
(Instituições e Movimentos Sociais   

• organizações não governamentais;  
• organizações sociais;  
• programas de educação comunitária e popular em associações de 

moradores, associações de classe, sindicatos, cooperativas, federações, 
associações beneficentes, igrejas;  

• empresas;  
• órgãos públicos (que desenvolvem atividades educativas com os públicos a 

que atendem, assim como outros que desenvolvem seus próprios recursos 
humanos);  

• museus;  
• espaços educativos e alternativos de cinema;  
• televisões educativas públicas e privadas, de canal aberto e fechado;  
• centros culturais;  
• bibliotecas públicas e comunitárias etc. 

Admitindo-se que pode ser ilimitado o universo das instituições, em 

atendimento à dinâmica da sociedade.  

 



Novos campos de trabalho do 

Pedagogo 
 

1. - Museus/ Instituições científicas, artísticas e 
culturais 

 

2.  - Instituições/ Empresas públicas, privadas, 
e militares 



• SABERES: mediação cultural; elaboração de 
atividades educativas e roteiros;  

• OPORTUNIDADES NO RJ: Museu de Ciência; OI 
Futuro; Museu de Arte do Rio; IBRAM (Instituto 
Brasileiro de Museus); Museu Bispo do Rosário; 
Imagem Cultural 

• TEMÁTICA PARA O CURRÍCULO: "Patrimônio 
artístico, cultural e cientifico” 

 

 

1 - Museus/ Instituições científicas, 
artísticas e culturais 



2 – Instituições/Emppresas públicas, 
privadas, e militares 

• SABERES: Processos de aprendizagens Institucionais; 
Avaliação e Desenvolvimento Institucional; Pesquisa e 
Inovação; Design Institucional; Competências 
estratégicas; Planejamento Estratégico; Educação 
continuada nas organizações; Gerência de projetos 
educativos;  

• OPORTUNIDADES: Vale do Rio Doce, Correios, Petrobras, 
Eletrobras, Senado Federal, Fetranspor, SulAmérica, 
ANAC, ANS, EMBRAER, CERPRO, FIOCRUZ, IBGE, SEBRAE;  

• TEMÁTICA PARA O CURRÍCULO: “Educação Corporativa” 



Levantamento de concursos 

• Site acessado: “PCI concursos”; 

 

• Ambiente escolar (dezenas de editais): “coordenador 
pedagógico”; “psicopedagogo”. 

 

• Outro ambiente (um edital encontrado): “Analista 
Téc. Científico (Pedagogo) do MP de São Paulo”. 

 



PEDAGOGO - Ministério Público de SP 
Vencimento base: R$ 12.024,20 (40H); 

• Algumas atribuições:  
Avaliações e análises de dados documentais (inclusive do CNPq) 
e/ou de campo para conferir apoio técnico e/ou científico às 
funções de execução do Ministério Público; Atuar em atividades 
de TD&E (“Treinamento, Desenvolvimento e Educaçao); Atuar 
em atividades ligadas ao “Desenho Instrucional” 

• Conteúdo específico para o concurso (alguns): 
Ética  Profissional  e Legislação; Educação  e  filosofia; Educação  
e  sociedade; Formação  Permanente –desenvolvimento pessoal/  
profissional: treinamento,  estudos,  pesquisas,  análises; Plano  
Nacional  de  Enfrentamento  ao  Abuso  Sexual  e  Exploração  
Sexual  de  Crianças  e Adolescentes; Política  Nacional  para  
Inclusão  Social  da  População  em  Situação  de  Rua. 

 

 

 

 



Levantamento de oferta de empregos 
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Consulta a duas agências em maio de 2016, totalizando 75 ofertas 
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Projeto de Regulamentação da 
Profissão do Pedagogo- Histórico 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Projeto de Lei da Câmara nº 4.746, de 1998 

Ementa: Dispõe sobre o exercício da profissão de Pedagogo e dá 
outras providências. // Autor: deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de 
São Paulo (1987-2019) // Data de apresentação: 13/8/1998 
  
9/11/2004: Relatório de deputado Atila Lira (PSB-PI), da Comissão de 
Educação da CD, apresenta SUBSTITUTIVO: retirar o cunho 
regulamentador da profissão, não há mais necessidade de registro por 
conselho regional. O substitutivo tem a mesma redação do projeto 196 
em tramitação no Senado.  
  
30/9/2009: depois de passar por outras comissões, a redação é 
aprovada e encaminhada ao Senado. 



SENADO 

Em outubro de 2009 o projeto entra no Senado com o nome de 
“PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 00196”, de 2009 

  

26/1/2010: relatório de Cristóvam Buarque, da Comissão de Assuntos 
Sociais (visto que trata de regulamentação de profissão) – opina pela 
aprovação do projeto. Afirma que, ainda que a LDB já reserve ao 
pedagogo o exercício de algumas funções, o projeto é meritório pois 
explicita todas as atividades a que os pedagogos poderão se dedicar. 
Além do campo de apoio pedagógico nas instituições de ensino, o 
pedagogo atua nas “áreas de treinamento e recrutamento de recursos 
humanos, pesquisa pedagógica e planejamento educacional nos 
sistemas de ensino e em outras atividades sociais”. 

  

Projeto de Regulamentação da 
Profissão do Pedagogo- Histórico 



SENADO 

25/2/2010: a senadora Fátima Cleide solicita que o projeto também 
seja apreciado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o que é 
aprovado em 10/3/2010 
 

11/3/2014: o senador Humberto Costa solicita que o projeto tramite 
junto com o de regulamentação da profissão de psicopedagogo. 
 

13/11/2014: os dois projetos passam a tramitar junto e devem seguir 
para as comissões de Assuntos Sociais e de Educação. 
 

26/11/2014: senador Cyro Miranda requer o desapensamento dos dois 
projetos, requerimento que até agora não foi apreciado 

Projeto de Regulamentação da 
Profissão do Pedagogo- Histórico 



PROJETO DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DO PEDAGOGO - 
Conteúdo 

  Projeto de Lei 4.746, de 1998 

(CD) 

Substitutivo de Átila Lira, 2004 (CD), 

também em tramitação no Senado 

Quem pode 

exercer a 

profissão de 

pedagogo? 

Bacharéis de pedagogia; 

licenciados em pedagogia 

com licenciatura plena 

realizada até a data da lei; 

mestres e doutores em 

Educação diplomados até a 

data da lei 

Portadores de diploma de curso de 

graduação pleno em Pedagogia 

Quem mais 

pode 

exercer a 

profissão? 

  Os portadores de pós lato sensu ou 

stricto sensu podem desempenhar as 

funções de administração, 

planejamento, inspeção, supervisão 

e orientação educacional na 

educação básica 



  Projeto de Lei 4.746, de 1998 (CD) Substitutivo de Átila Lira, 2004 (CD), também em tramitação 

no Senado 
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Nas instituições de ensino fiscalizadas pelo MEC:  

 exercer os cargos de administrador escolar 

(diretor), coordenador pedagógico, orientador 

educacional, supervisor de ensino, secretário 

escolar 

 elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, 

planejar, programar, implantar, controlar, dirigir, 

executar ou avaliar estudos, trabalhos, pesquisas, 

planos atinentes à realidade educacional 

 ministrar as disciplinas pedagógicas ou afins nos 

estabelecimentos de ensino “em geral”, desde 

que cumpridas as exigências legais 

Nas empresas 

 assessorar e prestar consultoria a empresas, 

órgãos da administração pública direta ou 

indireta, entidades, associações 

 participar da elaboração, supervisão, orientação, 

coordenação, planejamento, programação, 

implantação, direção, controle, análise ou 

avaliação de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, 

plano, programa ou projeto global, regional ou 

setorial atinente à realidade empresarial 

 fazer recrutamento e seleção, elaborar 

programas de treinamento e projetos técnicos 

educacionais 

 Elaborar, planejar, implementar, coordenar, acompanhar, 

supervisionar e avaliar estudos, planos, programas e 

projetos atinentes aos processos educativos escolares e 

não escolares, à gestão educacional no âmbito dos 

sistemas de ensino e de empresas de qualquer setor 

econômico e à formulação de políticas públicas na área de 

educação. 

 Desempenhar, nos sistemas de ensino, as funções de 

suporte pedagógico à docência (administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional) 

 Ministrar na educação básica as disciplinas pedagógicas 

para formação de professores 

 Desenvolver novas tecnologias educacionais nas diversas 

áreas do conhecimento 

 Fazer recrutamento e seleção, elaborar programas de 

treinamento e projetos técnico-educacionais em 

instituições de diversa natureza 

ONDE pode trabalhar? 

 Estabelecimentos públicos e privados de educação escolar, 

em todos os níveis e modalidades 

 Instituições culturais, de pesquisa científica e tecnológica, 

de ensino militar e nas que realizam experiências 

populares de educação, desenvolvem ações de formação 

técnico-profissional ou oferecem cursos livres 

 “outras situações de caráter educativo” 



A formação do PEDAGOGO na UERJ 
atualmente   

4 eixos comuns: 
 
  Pedagogia nas instituições, com ênfase nos processos 

pedagógicos desenvolvidos no âmbito de empresas e demais 
entidades públicas e privadas; 

   Pedagogia nos movimentos sociais, com ênfase nos 
processos educativos dos movimentos sociais populares; 

  Educação escolar, com ênfase nos processos pedagógicos 
realizados nas escolas públicas; 

  Educação inclusiva, com ênfase na integração social e 
pedagógica dos portadores de necessidades educativas 
especiais. 

 



Essas disciplinas do currículo da Uerj dialogam 
com uma formação do pedagogo para os 

novos campo de atuação? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• INTRODUÇÃO À PEDAGOGIA: HISTÓRIA, FORMAÇÃO 
E CAMPOS DA ATUAÇÃO (1º período – DCSE) 
• DIVERSIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO (2º p. – DCSE) 
• EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL: 
ASPECTOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS (5º p. – DEIC) 
• PEDAGOGIA NAS INSTITUIÇÕES E NOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO (5º p. – DEIC) 
• EDUCAÇÃO PARA GESTÃO DE PROJETOS SÓCIO-
AMBIENTAIS (8º período – DEIC) 



Algumas considerações sobre os 
novos contextos culturais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Temos atualmente processos de aprender/ensinar centrados no 
modelo broadcasting, que distribui informações, numa lógica de 
produção centralizada. 

• Navegar (com autonomia) – encontrar o inesperado. Diálogos 
interculturais. Produção e compartilhamento de informação e 
conhecimento. 

• Pensar nessas transformações demanda um professor fortalecido, 
sobre o qual não recaia a “culpa” de ser resistente às transformações. 
Que sejam preparados para lidar com a nova perspectiva de 
educação.  

• Interação e construção colaborativa de conhecimentos e não o 
consumo de informações. 

• Dimensão do produtor. Cidadão com a possibilidade de interagir, 
preparado para as novas leituras e escritas contemporâneas. 

• Luta pela universalização dos serviços de comunicação. 
(Nelson Pretto) 
 



Levar em conta as novas formas de aprender/ensinar, 
baseadas nos pressupostos das dinâmicas da cultura 
digital: descentralização do polo da emissão, produção 
colaborativa, interatividade, distribuição de informação, 
novos arranjos de espaço/tempo. 
  
Não se trata de supor um determinismo tecnológico 
(noção de que mudanças ocorrem a despeito de como  
e por quem é utilizada), nem de ignorar diferenças e 
desigualdades, mas de considerar os usos como 
cultura, que perpassa todas as atividades humanas.  
  
 



“A formação passa pela experimentação, pela 
inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho 
pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua 
utilização. A formação passa por processos de 
investigação, directamente articulados com as 
práticas educativas”.  
(Antonio Nóvoa) 
 


