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O cerne do processo pedagógico deve ser localizado 
nas experiências do prazer de estar conhecendo, nas 
experiências de aprendizagem que são vividas como 
algo que faz sentido para as pessoas envolvidas e é 
humanamente gostoso, embora possa implicar também 
árduos esforços. (BUFFON e CAVALLET, 2002)1 

 

 

 

                                                           
1
 BUFFON, M.C.M.; CAVALLET, V.J. Metáforas novas para reencantar a educação: epistemologia e 

didática. Visão Acadêmica, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 57-60, jan./jun. 2002. 
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Apresentação 

 

 

 Felizes com o resultado do concurso de produção de um ensaio proposto para a 

Semana da Pedagogia de 2012 – Educação, Docência e Gestão: A Pedagogia em 

debate, cujo tema foi “Ser pedagogo diante dos desafios da educação contemporânea”, 

nos dispusemos a produzir esta publicação também na versão impressa. Ela estará 

disponível no site do curso www.pucminas.br/pedagogia, em publicações eletrônicas. 

 Inscreveram-se 50 ensaios; para nós, um número significativo, considerando ser 

esta a primeira vez que se propõe uma atividade dessa natureza. 

 Os textos foram apresentados sob pseudônimo, lidos e avaliados por toda a 

comissão. Foram observados os seguintes quesitos: gênero textual proposto, 

encadeamento lógico das ideias, argumentação, pertinência ao tema, aspectos 

gramaticais e ortográficos, informatividade e normas técnicas para a apresentação de um 

trabalho acadêmico. De uma primeira avaliação, foram selecionados doze textos e, 

desses, cinco foram classificados por pontuação, como dispunha o edital do certame. 

 Encerrado o processo de avaliação, foi feita a identificação dos vencedores. Outra 

surpresa agradável: entre os cinco, havia alunas do turno da manhã (3) e do turno da 

noite (2); alunas do 1º, do 3º, do 5º e do 8º períodos, contemplando amplamente o corpo 

discente do curso. Mais uma alegria: das cinco classificadas, duas estão apenas 

começando o curso, fazem o 1º período. 

 Como premiação, os ensaios classificados receberam, no encerramento da 

Semana da Pedagogia, brindes e um certificado que lhes conferia o direito a publicação e 

o crédito de 20 horas de Atividades Complementares de Graduação. 

 Os ensaios vencedores foram submetidos a uma revisão, para serem apresentados 

nesta publicação que oferecemos a todos os interessados na Pedagogia. 

 Esperamos que façam bom proveito da leitura das reflexões aqui apresentadas. 

 

Prof. Sérgio de Freitas Oliveira 

Organizador da Revista 

 

 

http://www.pucminas.br/pedagogia
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Ser pedagogo diante dos desafios da educação contemporânea 

 

Flávia Maria do Nascimento Turci2 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, 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 a educação. 

 

endo em vista que a Pedagogia é a ciência da educação e ocorre em todos 

os espaços, pois é fruto da socialização, a cada dia mais a educação tem 

se tornado pauta em diversas discussões. Pensa-se educação como um 

processo de construção que integra, simultaneamente, diversos conhecimentos e 

promove o desenvolvimento intelectual e moral do indivíduo, sendo construído, 

culturalmente, a partir do contexto familiar e social. 

A sociedade moderna apresenta demandas de caráter social e educacional 

promovidas pelos efeitos do sistema capitalista e da globalização que ultrapassaram os 

limites formais do espaço escolar. Antes, via-se apenas a relação existente entre 

educação e escola; hoje, na contemporaneidade, essa visão mudou, abriu-se para o 

entendimento da sociedade, com um leque de possibilidades da educação também em 

espaços não escolares. 

O pedagogo, diante desse novo paradigma, numa sociedade em constante 

processo de transformação, é o profissional que, a cada dia mais, se enquadra para 

exercer essa função de transmissão do conhecimento, “ocorrendo em muitos lugares, 

institucionalizados ou não, sob várias modalidades.” (LIBÂNEO, 2004, p. 26). Portanto, 

ele precisa estar preparado para os desafios do mundo contemporâneo, sobretudo com 

as mudanças bruscas do sujeito social motivadas pelo surgimento das novas tecnologias 

e pelos efeitos da economia. 

Segundo Libâneo (2004, p. 28), “o mundo assiste hoje às intensas transformações, 

como a internacionalização da economia e as inovações tecnológicas em vários campos 

de saberes. Essas transformações levam à mudança no perfil desses diversos 

profissionais, afetando os sistemas de ensino”, sobretudo os pedagogos, que são os 

                                                           
2
 Aluna do 3º Período do Curso de Pedagogia da PUC Minas. 1º lugar no concurso de ensaios da Semana da Pedagogia 

de 2012. flavinhaturci@yahoo.com.br  

T 

mailto:flavinhaturci@yahoo.com.br
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profissionais diretamente ligados ao processo de disseminação das práticas pedagógicas 

do conhecimento. 

Para isso, é necessário que haja um melhor preparo na formação dos pedagogos, 

sobretudo nos cursos de Pedagogia oferecidos. É preciso que as instituições comecem a 

discutir o diálogo entre os currículos do curso que preparam os futuros profissionais e as 

exigências da sociedade contemporânea. 

Hoje, é preciso pensar, a todo o momento, que o profissional que se forma e que 

irá trabalhar em uma sociedade de mudanças rápidas esteja preparado para entender a 

educação como um fenômeno plurifacetado, portanto, é preciso abordar as questões 

referentes ao campo de estudo da Pedagogia, à identidade profissional e ao sistema de 

formação de pedagogos ainda no curso. 

O que vemos, muitas vezes, são profissionais que se formam totalmente 

despreparados, sobretudo em termos de processos que envolvem inovações 

tecnológicas. Independentemente do espaço em que o pedagogo irá atuar, - na escola, na 

empresa ou no hospital -, ele precisa entender que não é apenas necessária a utilização 

de aportes como computadores e tablets, é exigência fundamental para se desenvolver 

um excelente trabalho e permanecer no mercado. 

Isso se deve ao sujeito, que também mudou. O efeito acelerado da globalização e 

as exigências das constantes mudanças exigem que o ensino e a disseminação do 

conhecimento sejam mais rápidos, e o pedagogo, como o profissional ligado a essa 

prática, tem que estar atento e entender-se elo, pois é também um sujeito, participante e 

inserido nesse contexto. 

As discussões acerca de tantas questões que envolvem hoje o campo pedagógico 

e os profissionais da Pedagogia estão diretamente ligadas aos fatos sociais. Ao pensar na 

identidade desse profissional, é preciso entendê-lo como um sujeito que está dentro da 

sociedade e que é responsável pela formação de outro sujeito dentro dessa mesma 

sociedade - e isso se dá pela educação. No que se refere à formação desses 

profissionais, é preciso recorrer aos sistemas de ensino superior e analisar os conteúdos 

dos currículos oferecidos. Será que estão sendo oferecidas aos estudantes as 

possibilidades da pluralidade dos conhecimentos, a compreensão da educação e de suas 

facetas, as inovações tecnológicas, a orientação de como trabalhar a relação dos 

conhecimentos antigos com os novos e de como inserir os sujeitos que, mesmo não tendo 

acesso às tecnologias, estão inseridos numa sociedade de mudanças tecnológicas 

rápidas? 
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Para entender e mudar esse quadro de tantos conflitos, é preciso que nós, 

estudantes de Pedagogia, que sentimos em nosso dia a dia os efeitos das mudanças da 

sociedade, lutemos para que mudanças ocorram também no curso. Precisamos sair da 

zona de conforto que nos paralisa e reivindicar mudanças no processo da nossa 

formação, o que possível por meio de um diálogo aberto com as instituições de ensino. 

É preciso, portanto, que a principal mudança comece em nós, com as nossas 

atitudes. 

  
 

Referências 
 
BRANDÃO. Carlos Rodrigues. Educação? Educações: aprender com os índios. In: 
______. O que é educação, 33. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995, Cap. 1, p. 7-12. 
 
LIBANÊO, José Carlos. O campo do conhecimento pedagógico e a identidade profissional 
do Pedagogo. In: ______. Pedagogia e pedagogos para quê?. 7. ed. São Paulo: Cortez, 
2004, Cap. 1, p. 25-41. 
 
SOARES, Magda. Metamemória - memórias: Travessia de Uma Educadora. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2001.122 p. 
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Como ser pedagogo no século XXI: sua importância em nossas vidas 

 

Paula Amorim Lott3 

 

edagogia é a ciência da educação, é método para ensinar. E pedagogo? 

Pedagogo é o mestre de meninos; antigamente, pedagogo era o escravo 

que conduzia as crianças à escola. E hoje, em pleno século XXI, ser 

pedagogo é só conduzir crianças à escola, ensinar qualquer coisa? 

 Ser pedagogo não é apenas ser professor; ser pedagogo é ser responsável pelo 

processo educativo, é saber lidar com o diferente, sem preconceitos. Nas mãos de um 

pedagogo está o futuro de muitas pessoas. Ser pedagogo não é fácil, requer dedicação, 

confiança e perseverança. 

 Como afirmei, ser pedagogo não é ensinar qualquer coisa. Para ser um bom 

profissional, precisa-se estar atento a tudo, estar atualizado sempre, pois, cada vez mais, 

os alunos nos exigem isso. 

 A educação contemporânea exige um profissional dinâmico, criativo e flexível, pois 

os desafios que se colocam para o educador, na atualidade, parecem se multiplicar dia 

após dia. As mudanças que ocorrem em nossa sociedade são caracterizadas tanto pela 

sua expansão como pelo ritmo acelerado em que ocorrem. Mal acabamos de alcançar um 

desafio, já nos deparamos com outros.  

 E um dos desafios é nos colocarmos na posição de um eterno aprendiz. A 

formação do profissional, hoje em dia, deve ser contínua. Além de buscar atualização e 

especialização na área, em cursos livres e de educação formal, o educador deve ser 

capaz de traçar um plano de desenvolvimento pessoal em que ele próprio seja o 

administrador do seu processo de aprendizagem, buscando aprofundar o conhecimento 

desejado. Essa postura de eterno aprendiz traz reflexos de grande impacto na sua prática 

pedagógica, pois ampliará sua competência para lecionar e repercutirá na relação com 

seus alunos. 

 Entender as transformações psicológicas que ocorrem no ser humano, na família, 

na sociedade, ajuda a enfrentar o desafio de combater a violência, que pretende se 

estabelecer nas escolas. Ajudar os alunos violentos a trabalhar os limites, os valores e as 

suas consequências, torna-se cada vez mais necessário ao educador que pretenda 

instalar uma cultura de paz tanto em seu ambiente de trabalho, quanto fora dele. Na 

                                                           
3
 Aluna do 1º Período do Curso de Pedagogia da PUC-Minas. 2º lugar no concurso de ensaios da Semana 

da Pedagogia de 2012. paulalott_@hotmail.com. 

 P 

mailto:paulalott_@hotmail.com
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verdade, o fracasso em lidar com essa questão pode trazer resultados drásticos, como o 

de insatisfação profissional. 

 No que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, um dos desafios atuais é 

saber incluir as novas tecnologias de forma equilibrada e inovadora na sala de aula. Isso 

requer do educador um amplo conhecimento, não só do que está disponível no mercado, 

mas de como essas ferramentas estão consistentemente alinhadas com a metodologia 

adotada pela escola e com o público alvo. 

 Que geração queremos formar? Cidadãos competentes, éticos, solidários, 

comprometidos com uma sociedade mais justa? Se a resposta à pergunta for positiva, o 

educador não pode se esquecer de que ele é um referencial com alto grau de impacto na 

vida de seus educandos, positiva ou negativamente. Ninguém quer saber de alguém que 

“faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço”. Educação pressupõe referenciais 

verdadeiros, inspirativos e construtivos. É preciso ser um referencial positivo na vida de 

um educando. Hoje em dia, as novas gerações, além de estarem em busca de líderes que 

lhes mostrem um caminho confiável, têm mais facilidade de se oporem a um falso 

educador. 

 O desafio de preparar uma geração para a vida, para toda a vida, requer do 

educador não só o conhecimento da realidade em que está inserido, mas também a sua 

participação no enfretamento dos problemas sociais de sua comunidade. A partir daí, ele 

terá “autoridade” para falar sobre a verdadeira postura do cidadão na sociedade. Só a 

partir de sua prática ele poderá influenciar outros a influenciar o mundo. Para isso, ele 

precisa perceber o valor da inserção social de seus educandos, enquanto ainda 

frequentadores do ambiente escolar. 

 O pedagogo não é apenas um simples educador, é mais do que isso. Diante das 

várias dificuldades que hoje existem na educação, ele “sofre” para poder exercer sua 

profissão. Portanto, para ser pedagogo, não basta só querer, tem que gostar, pois não é 

fácil passar pelas dificuldades da educação contemporânea e não desistir. 

 

Referências 

 
CARVALHO, Vanessa B. de. Ser pedagogo. Disponível em: 
<http://pt.shvoong.com/social-sciences/education/1676176-ser-pedagogo/>. Acesso em: 
28 abr. 2012. 
 
MATTAR, Cida. Os desafios do educador contemporâneo. Disponível em: 
<http://www.montesiao.pro.br/estudos/crianca/escolaprincipios/contemporaneo.html>. 
Acesso em: 28 abr. 2012.  

http://pt.shvoong.com/social-sciences/education/1676176-ser-pedagogo/
http://www.montesiao.pro.br/estudos/crianca/escolaprincipios/contemporaneo.html


12 
 

Ser Pedagogo diante dos desafios da educação contemporânea 

 

Gleice Campolina de Oliveira4 

 

izer sobre a atuação do pedagogo diante dos desafios da educação 

contemporânea é uma tarefa que exige de nós, futuros pedagogos, uma 

consciência crítica, reflexiva e praxiológica diante das transformações 

constantes da realidade sócio-política-educacional brasileira. A sociedade atual apresenta 

demandas de caráter social e educacional que ultrapassam os limites formais e regulares 

da escola, fato que a torna detentora de um saber vivo e não fragmentado. 

 Intensas transformações, como internacionalização da economia, inovações 

tecnológicas e científicas, renovação de sistemas de organização do trabalho e, por 

conseguinte, do perfil profissional dos trabalhadores, afetam diretamente os sistemas de 

ensino. Essas novas realidades exigem uma compreensão mais abrangente das práticas 

educativas e da própria Pedagogia, pois um dos fenômenos mais significativos dos 

processos sociais contemporâneos é a ampliação do conceito de educação. Essa 

ampliação do conceito de educação, decorrente da complexificação da sociedade e da 

diversificação das atividades educativas, afeta a Pedagogia na teoria e na prática. 

 Hoje, a educação é pensada como um processo de construção simultânea que 

integra conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, partindo do cotidiano 

social enfocado como fruto de um processo de construção de saberes que promovem o 

desenvolvimento intelectual e moral do indivíduo, construído culturalmente a partir do seu 

contexto familiar e social, num ato de educar para a vida, porque educação nada mais é 

que a própria vida. 

 Como escreve José Carlos Libâneo, no livro “Pedagogia e Pedagogos, para quê?”, 

 

a pedagogia é o campo de conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da 
educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa concreta que se realiza na 
sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade 
humana. E a educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, 
que intervêm no desenvolvimento humano dos indivíduos e grupos na sua relação 
ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relações entre 
grupos e classes sociais. (LIBÂNEO, 2004). 

 

                                                           
4
 Aluna do 1º Período do Curso de Pedagogia da PUC Minas. 3º lugar no concurso de ensaios da Semana 

da Pedagogia de 2012. gcampolina2@hotmail.com. 

D 

mailto:gcampolina2@hotmail.com
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Ainda, em relação às palavras de Libâneo, cabe ressaltar que, atualmente, é 

impossível reduzir a ação pedagógica à docência, pois a Pedagogia ficaria limitada a um 

reducionismo conceitual que a desvincularia do campo teórico-investigativo. 

 Portanto, como ser pedagogo diante dos constantes desafios da educação 

contemporânea? 

 O pedagogo deve ser, hoje, o profissional que atue nas várias instâncias da prática 

educativa, direta ou indiretamente ligadas às organizações e aos processos de 

transmissão, assimilação e modos de ação dos saberes, com vistas à formação e ao 

desenvolvimento contínuo das capacidades humanas intelectuais, sociais, cognitivas e 

afetivas, com a intenção de dar condições ao ser humano de alcançar patamares 

necessários à produção de novos saberes, habilidades, atitudes e valores, essenciais aos 

enfrentamentos e às exigências contínuas da sua vida diária. 

  O pedagogo tem a tarefa singular de criar as condições para que desabrochem e 

entrelacem, na vida concreta das pessoas, a comunicação entre elas, suas linguagens e 

comportamentos, de modo a poder constituir uma ecologia cognitiva favorável à auto-

organização unificada de processos vitais e processos cognitivos.  

No entanto, percebe-se nas experiências educacionais atuais que o fio de 

pensamento do ensinante, muitas vezes, não coincide com o fio do imaginário e do 

pensamento próprio dos aprendentes. A prática pedagógica ideal seria aquela capaz de 

conseguir tecer redes com todos os fios dos ensinantes e aprendentes e fazer uma pesca 

abundante de conhecimentos. É essencial colocar no centro da visão pedagógica as 

experiências de aprendizagem enquanto tais, e não apenas a melhoria do ensino 

enquanto transmissão instrucional de saberes já prontos. A escola e o agir pedagógico 

têm uma função social específica, na medida em que existem para proporcionar 

oportunidades básicas para a criação e a transformação do conhecimento. 

É importante ressaltar também que, sem qualidade cognitiva e social das 

experiências de conhecimento, não existem vivências da esperança, e a escola deveria 

ser uma organizadora da esperança em vidas humanas concretas. Porém, o 

reencantamento da educação, tão necessária nos dias de hoje, requer a união entre 

sensibilidade social e eficiência pedagógica. O compromisso ético-político do educador 

deve manifestar-se, primordialmente, na excelência pedagógica e na colaboração para 

um clima de esperança no contexto escolar. Isso obriga a Pedagogia a repensar-se e a 

redefinir-se como um conjunto de atividades propiciadoras e ativadoras de formas 

vivenciais de experiência do conhecimento, levando em conta sua dinâmica prazerosa, 

pois, sem isso, não haverá verdadeira aprendizagem e expansão cognitiva continuada. 
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 Para tanto, o pedagogo, caracterizado na sociedade contemporânea como cientista 

da educação, deve estar movido profissionalmente por desafios que se revelam a cada 

mudança que se processa na sociedade e, como toda mudança demanda uma ação em 

âmbito educacional, esse é o profissional dos tempos modernos. Precisa, pois, 

acompanhar esse processo e se atualizar para lidar com seres humanos dotados de 

subjetividade e donos do tesouro do mundo globalizado, o capital intelectual. 

Por fim, segundo Luis Carlos Restrepo, em “O direito à ternura”, (2008), merece 

destaque a importância da afetividade e das emoções como provocadoras e 

estabilizadoras da cognição e do equilíbrio humanos: 

 

Não cabe dúvida de que o cérebro necessita do abraço para seu desenvolvimento, 
e as mais importantes estruturas cognitivas dependem deste alimento afetivo para 
alcançar um nível adequado de competência. Não devemos esquecer, como 
Leontiev destacou há bastantes anos, que o cérebro é um autêntico órgão social, 
necessitado de estímulos ambientais para seu desenvolvimento. Sem aconchego 
afetivo, o cérebro não pode alcançar seus ápices mais elevados na aventura do 
conhecimento. 

 

Sendo assim, ser pedagogo diante dos desafios da sociedade contemporânea 

exige desse profissional uma formação crítica e reflexiva, além da persistência para 

superar os paradigmas sociais existentes e os que estão por vir, a fim de conquistar os 

espaços que lhe são de direito. É notória a importância da presença desse profissional 

nos mais variados espaços, pois, onde houver aprendizagem, educação, o pedagogo 

pode contribuir sempre. As funções descritas pelos verbos orientar, construir, liderar, 

auxiliar, planejar, acompanhar, desenvolver, pesquisar, analisar e cooperar destacam a 

magnitude dessa profissão que, vez por outra, ainda é limitada pela falta de 

reconhecimento da sua função social e educativa. 

Cabe, portanto, aos pedagogos da contemporaneidade mostrar ao mundo que 

existem e não só vivem e, varando o tempo, de certa forma, unidimensional, atingir o 

ontem, reconhecer o hoje e descobrir o amanhã, contribuindo para uma existência mais 

feliz de todo ser humano. 

 

Referência 

 
LIBANÊO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos para quê?. 7. ed. São Paulo: Cortez, 
2004. 
 
RESTREPO, Luis Carlos. O direito à ternura. Petrópolis (RJ): Vozes, 2008. 
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Qual pedagogo queremos? 

 

Alice da Silva Cornélio5 

 

Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas 
não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua 
inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação 
exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que 
dela têm. Daí que seja a educação um que-fazer permanente. Permanente, na 
razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade. (FREIRE, 1987). 

 

o ingressar no curso de Pedagogia, foi-me apresentado um livro intitulado 

“Pedagogia e Pedagogos, para quê?”, escrito por José Carlos Libâneo. 

Essa é uma pergunta pertinente, tendo em vista a complexidade do curso, 

assim como a definição e a atuação do pedagogo na sociedade atual, que apresenta 

diversos desafios para a educação. Quem é esse profissional? Qual o seu lugar? Qual o 

seu papel na formação integral dos sujeitos? 

Historicamente, no Brasil, o curso de Pedagogia se mostra como sendo 

extremamente complexo; há diversas incógnitas não decifradas. Desde a sua criação, em 

1939, até os dias de hoje, mais de sete décadas depois, pensar a identidade desse 

profissional exige um esforço considerável. 

Quando se fala em “desafios da educação contemporânea”, há uma “tempestade” 

de questões. Muitos são os fatores que desafiam o pedagogo atualmente. Novos desafios 

surgem a todo momento: os diferentes meios de obter informações; a consideração da 

diversidade, em todos os sentidos (a diversidade biológica, étnica, cultural...); a relação 

entre educação e trabalho; o trabalho docente e suas dificuldades e facilidades; a 

educação permanente. Portanto, percebe-se a presença desse profissional em diferentes 

espaços. 

Libâneo (2001) utiliza uma expressão de Beillerot, ao denominar a sociedade atual 

como sendo “uma sociedade eminentemente pedagógica”. Essa ideia é sustentada a 

partir da indicação da presença do caráter pedagógico em diferentes setores sociais, tais 

como a televisão, o rádio, a escrita e, hoje mais precisamente, a internet. 

 

Verificamos, assim, uma ação pedagógica múltipla na sociedade, em que o 
pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, 
abrangendo esferas mais amplas da educação informal e não formal, criando 
formas de educação paralela, desfazendo praticamente todos os nós que 
separavam escola e sociedade. (LIBÂNEO, 2001, p. 5). 
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Hoje, ao se pensar na figura do pedagogo, faz-se uma associação direta à imagem 

do professor. Contudo, não se deve reduzir esse profissional à docência. Nessa 

perspectiva, entende-se que o pedagogo, o cientista da educação, tem espaço no lugar 

em que está a educação. 

 

Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 
sistemático da educação do ato educativo, da prática educativa como componente 
integrante da atividade humana, como fato da vida social, inerente ao conjunto dos 
processos sociais. Não há sociedade sem práticas educativas.  Pedagogia diz 
respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas 
educativas, para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo. Ou 
seja, ela não se refere apenas às práticas escolares, mas a um imenso conjunto 
de outras práticas. O campo do educativo é bastante vasto, uma vez que a 
educação ocorre em muitos lugares e sob variadas modalidades: na família, no 
trabalho, na rua, na fábrica, nos meios de comunicação, na política, na escola. De 
modo que não podemos reduzir a educação ao ensino e nem a Pedagogia aos 
métodos de ensino. Por consequência, se há uma diversidade de práticas 
educativas, há também várias pedagogias: a pedagogia familiar, a pedagogia 
sindical, a pedagogia dos meios de comunicação etc., além, é claro, da pedagogia 
escolar. (LIBÂNEO, 2001, p. 6-7). 

 

Nessa perspectiva, na contemporaneidade, há diversos fatores que desafiam o 

pedagogo na sua formação e, consequentemente, na sua atuação. As mudanças sociais 

solicitam a presença de um profissional que dê conta das novas demandas. Portanto, há 

de se considerar a diferença entre educação e escolarização.  

A presença do pedagogo em organizações empresariais, por exemplo, decorre da 

necessidade de um profissional que articule gestão, formação e interação de pessoas, o 

trabalho em equipe. Contudo, o pedagogo não tem sido formado para isso, fazendo-se 

necessária uma transposição de saberes. Sendo assim, um dos desafios de ser 

pedagogo atualmente é este: somos formados para atuar exclusivamente na escola. Não 

tenho a pretensão de excluir das possibilidades do pedagogo a docência, tampouco 

colocá-la em posição inferior às demais. Objetivo, sim, explicitar os diferentes caminhos 

que podem ser seguidos por ele.  

A partir de estudos realizados no curso de Pedagogia, foi possível perceber que a 

atuação do pedagogo junto aos idosos é algo novo. É consequência da consideração da 

educação como sendo permanente - o processo educativo não tem fim. Sendo assim, 

somos seres em constante constituição. A prática pedagógica em Instituições de Longa 

Permanência é de grande relevância, partindo-se do pressuposto de que os sujeitos que 

ali estão são detentores de saberes e, a partir deles, podem construir novos 

conhecimentos. 
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Ser profissional da educação na atualidade é um ato de coragem. Diante do 

cenário de desvalorização do docente, acreditar na educação como instrumento de 

transformação, tal como Paulo Freire coloca, é fundamental para a escolha dessa 

profissão. Contudo, ressalto que não vejo o magistério como sendo uma missão, mas sim, 

reitero, uma escolha. Nessa perspectiva, o professor deve ser considerado um 

profissional de direitos e deveres, assim como os demais.  

Outras questões que originam outros desafios da educação contemporânea são: 

“Queremos educar para quê?”, “A sociedade espera qual indivíduo?”. A partir dessas 

indagações, chega-se à posição política do pedagogo. Paulo Freire já dizia que “a 

educação é um ato político”. Vale ressaltar que a política de que se fala é aquela inerente 

ao homem, pois este é um ser político. 

Isto posto, indago-me: Qual pedagogo queremos? Não pretendo esgotar a questão, 

pois ela sempre estará em aberto. Contudo, ressalto que o pedagogo que queremos (e de 

que precisamos!) é um profissional que tenha conhecimento acerca do processo 

educativo, seja ele formal, informal ou não formal, um profissional que realize reflexões e 

intervenha na educação, sem que seja estabelecido um local para que ela ocorra. 
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A importância da formação responsável do pedagogo 

 

Juliana Rezende Gaudêncio6 

 

resenciamos várias modificações na sociedade contemporânea, que 

enfatiza a importância e a obrigatoriedade da inclusão social, da inclusão 

de pessoas com necessidades especiais, da responsabilidade social, da 

educação social, da educação em espaços escolares e não escolares etc.  

 A educação se faz presente em todos os campos dessas mudanças. Antes, o 

pedagogo era visto apenas como aquele que alfabetizava crianças, a “professorinha” que 

tinha somente o papel de ensinar a ler e a escrever. Dessa maneira, o seu trabalho 

terminava ali, no momento em que o educando adentrava no mundo das letras. 

 De acordo com José Carlos Libâneo, em seu livro “Pedagogia e Pedagogos, para 

quê?”, as questões referentes ao campo de estudo da Pedagogia, da estrutura do 

conhecimento pedagógico, do sistema de formação de pedagogos e professores, são 

debatidas há quase vinte anos.  

 Atualmente, o profissional da educação vivencia muitas novidades em seu campo 

profissional, o que o faz atuar além dos muros da escola. 

 

De fato, vem se acentuando o poder pedagógico de vários agentes educativos 
formais e não formais. Ocorrem ações pedagógicas não apenas na família, na 
escola, mas também nos meios de comunicação, nos movimentos sociais e outros 
grupos humanos organizados, em instituições não escolares. Há intervenção 
pedagógica na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, nos quadrinhos, na 
produção de material informativo, tais como livros didáticos e paradidáticos, 
enciclopédias, guias de turismo, mapas, vídeos e, também, na criação e 
elaboração de jogos, brinquedos. (LIBÂNEO, 2007, p. 27). 

 

 É importante ressaltar que nem sempre é fácil para o pedagogo trabalhar com 

tantas novidades na educação atual. A procura por sempre se atualizar, por sempre 

buscar novos conhecimentos, é algo que deveria ser rotina na vida do professor, pois 

somente assim ele teria condições de lidar com esses desafios da educação 

contemporânea, que o obrigam a sair da sala de aula e atuar no dia a dia escolar 

juntamente com os alunos na busca de uma educação de qualidade. 

 A inclusão de educandos com necessidades educacionais especiais é um ótimo 

exemplo de como o pedagogo deve sempre estar preparado para as novidades, porque 

essa inclusão é obrigatória, o que faz com que a escola e seus profissionais se preparem para 
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que esses alunos desfrutem de uma educação de responsabilidade, igual à proporcionada 

aos alunos ditos “normais”. 

 Os profissionais da Pedagogia também devem se atualizar para praticar seus 

conhecimentos em ambientes não escolares. Os currículos atuais dos cursos de Pedagogia 

contemplam disciplinas que têm como conteúdo a atuação do pedagogo em espaços que 

não sejam os escolares, demonstrando, mais uma vez, que a presença do pedagogo está 

sendo cada vez mais solicitada, tendo em vista sua formação acadêmica. 

 

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, 2007, p. 27). 

 

 Outro exemplo que podemos apontar, que depende muito da atualização do 

pedagogo, é a atuação como educador social, pois hoje sabemos que, muitas vezes, a 

educação formal necessita de uma “ajuda” para conseguir alcançar seus objetivos. Para 

Petrus (2003), é papel do pedagogo detectar e analisar os problemas sociais e suas 

causas bem como promover orientação e relação institucional. 

 

A educação não formal seria a realizada em instituições educativas fora dos 
marcos institucionais, mas com certo grau de sistematização e estruturação. A 
educação formal compreenderia instâncias de formação, escolares ou não, onde 
há objetivos educativos explícitos e uma ação intencional institucionalizada, 
estruturada, sistemática. (LIBÂNEO, 2007, p. 31). 

 

 Existem muitos outros ramos nos quais a presença do pedagogo é um diferencial. 

Um deles é a Pedagogia Hospitalar, que vem se fortalecendo cada vez mais. A presença 

do profissional da educação em hospitais é algo muito importante, pois proporcionar 

continuidade dos estudos a crianças que se encontram hospitalizadas é não retirar delas 

um direito que possuem de adquirir conhecimentos. Muitas dessas crianças ficam 

internadas durante anos. Dessa forma, a presença do pedagogo junto a elas faz com que se 

alfabetizem e, quando saírem do hospital, não ficarão completamente defasadas em 

relação às outras crianças de mesma idade e nível escolar. 

 

Atualmente, a Pedagogia Hospitalar como processo pedagógico é uma realidade 
no vasto leque de atuação do pedagogo na sociedade contemporânea. Em muitos 
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casos, funciona em parceria entre hospital, Universidade (por meio de estagiários) 
e a instituição escolar da qual o paciente é oriundo, preservando a continuidade do 
desenvolvimento da aprendizagem, através de metodologias diferenciadas, 
flexíveis e vigilantes, que respeitem o quadro clínico. (WOLF, 2007). 

 

 Assim, o pedagogo deverá sempre estar atento a toda e qualquer novidade na 

educação, pois ela é uma ciência viva, uma ciência humana, ou seja, inexata. Não 

podemos prever o que haverá daqui a um tempo, mas sabemos que sempre teremos um 

desafio a superar. Hoje, sabemos que o profissional da educação não se gradua somente 

para trabalhar dentro das salas de aula; entendemos que várias são as funções desse 

profissional que, por possuir uma formação que engloba a didática, as metodologias, a 

psicologia da educação, os estágios em vários campos de atuação, é o responsável por 

várias formações humanas em qualquer ambiente que dele necessite. 
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