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O Pedagogo pode atuar em diversos segmentos: pode se tornar gestor, coordenador, professor de 

educação infantil, ensino fundamental de 1º ao 5º ano, educação de jovens e adultos e educação 

especial. Fora da escola, atua em empresas, hospitais, ONGs e museus, utilizando todos os 

conhecimentos adquiridos em sua formação universitária e estágios supervisionados.

A formação do pedagogo na atualidade abrange um contexto maior e, por isso, as empresas já 

enxergam a necessidade de contratar tais especialistas para atuar, por exemplo, no setor de Recursos 

Humanos, organizando processos de capacitação e entrevistas. No setor hospitalar e industrial o 

pedagogo também contribui para uma cultura organizacional sadia. 

Nos órgãos públicos, participa do desenvolvimento e da fiscalização das leis de ensino no país. Outra 

função bem importante que é praticada por esses profissionais é a inclusão social e escolar das 

pessoas com deficiência, entendendo as necessidades de cada aluno.

IntRODUçãO
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O MERcADO DE 
tRAbAlhO
O pedagogo é a figura mais qualificada a trabalhar com educação, em seus diversos níveis de ensino. 

E quando analisamos a Educação em seu aspecto mais amplo, considera-se o pedagogo como a 

figura presente em todos os âmbitos das relações humanas em que se envolva o conhecimento e a 

troca de saberes.

A Pedagogia é uma das áreas com maior taxa de empregabilidade no Brasil. Segundo dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 94,13% dos pedagogos estão empregados.

Principais áreas de atuação

DENTRO DA ESCOLA

Ensino

Trabalhar como professor de ensino infantil e fundamental, ensinando os anjinhos quietinhos de até 

12 anos.

Educação Especial

Trabalhar no processo de aprendizado de alunos com deficiência, dando aulas ou criando materiais 

de ensino.

Coordenação e Orientação Pedagógica

Acompanhar todo o processo de aprendizado dos queridinhos, orientando tanto os alunos quanto os 

professores. Além disso, cuidar de toda a rotina de ensino da escola.

Supervisão Educacional

Supervisionar (não diga!) os professores e avaliar todos eles, com o objetivo de elevar a qualidade do 

ensino na escola.
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FORA DA ESCOLA

Desenvolvimento de Materiais de Ensino

Aqui entram as editoras. O profissional da Pedagogia participa da criação de livros, apostilas, vídeo e 

até jogos educativos.

Pedagogia Hospitalar

Trabalhar com o aprendizado dos filhotes quando estão internados.

Pedagogia Social

Atuar no resgate da autoestima, convivência social e familiar de pessoas que tiveram esses valores 

“perdidos” durante a sua criação. Nessa área, trabalha junto com assistentes sociais.

Pedagogia Empresarial

O pedagogo na empresa vai desenvolver projetos educacionais e colocá-los em prática.
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O PERfIl 
PROfISSIOnAl

• Gostar de lidar com pessoas

É preciso ter facilidade pois é necessário lidar com alunos de diferentes idades, experiências e 

ambientes.

• Ser comunicativo

Educadores precisam ser comunicativos, e gostar de se comunicar, precisam organizar ideias e 

pontuá-las claramente. 

• Gostar de ter conhecimentos gerais

É importante gostar de ter conhecimento variado.
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• Ter vontade de mudar a sociedade

Afinal como é a melhor forma de melhorar o mundo se não melhorando as novas gerações pela 

educação?

• Gostar de aprender

Muito mais do que simplesmente ensinar, um professor aprende. 

• Ser criativo

Lecionar exige muita criatividade na hora de transferir e adaptar o conteúdo. 
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• Conseguir superar preconceitos e barreiras

Um professor precisa superar todos os tipos de preconceito em classe, tendo que lidar com situações 

adversas e diferentes do que está habituado. 

• Ser estrategista

Um profissional do ensino se destacada por aprimorar os seus métodos e ensino, como um 

empreendedor tentando um melhor mercado.

• Gostar de ensinar

Passar conhecimento e informação para outras pessoas, é um dom, e pessoas com esse tipo de 

sentimento terão uma grande carreira  em pedagogia.
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O cURSO
O curso de Pedagogia da FATEB tem duração mínima de quatro anos, podendo ser presencial ou à 

distância e é uma licenciatura, ou seja, forma profissionais que vão trabalhar com a educação. Como 

a principal função do pedagogo é justamente administrar conteúdos educativos e buscar formas de 

melhorar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem ligados a uma instituição, a matriz 

curricular do curso é em grande parte teórica. Por essa razão, é preciso muita dedicação e gosto por 

leitura.

O estágio é obrigatório. Normalmente as instituições de ensino possuem parcerias com escolas, 

ONGs, hospitais, presídios, etc. para que seus alunos possam colocar em prática o que aprenderam 

em sala de aula.

A matriz curricular apresenta muitas disciplinas sobre os métodos e sistemas pedagógicos, como as 

crianças aprendem e assimilam os conteúdos e o papel do professor neste processo.

A profissão de pedagogo, esta regulamentada pelos seguintes instrumentos normativos: – Lei nº 

4024/61 – Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, revogada ela Lei nº 9394/96.
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1. Pedagogia hospitalar

A Pedagogia Hospitalar desenvolve ações educacionais com crianças e adolescentes enfermos ou 

hospitalizados, o que envolve um conhecimento aprofundado não somente de metodologias de ensino 

mas também do comportamento humano e das técnicas de aprendizado que podem ser trabalhadas 

respeitando as limitações físicas e motoras de cada paciente.

2. treinamento de Recursos humanos

Nas grandes corporações há também espaço para o pedagogo. A especialização em Pedagogia focada 

em treinamento de recursos humanos é hoje uma das mais demandadas pelos estudantes, tendo em 

vista os melhores salários e as possibilidades de crescimento na área. Nessa seara, o profissional vai 

trabalhar com a elaboração de projetos de capacitação, desenvolvimento de conteúdos programáticos 

para preencher “gaps” de eficiência na empresa. 

3. Pedagogia Empresarial

Pedagogia Empresarial, em que o profissional não se limita apenas ao treinamento, mas expande suas 

funções na empresa, sendo um dos responsáveis na Gestão de Pessoas pela identificação, seleção e 

desenvolvimento dos colaboradores na companhia.

AS POSSIbIlIDADES 
DE ESPEcIAlIzAçãO
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4. Psicopedagogia

Este profissional será treinado para estar apto a identificar as dificuldades e transtornos que interferem 

na assimilação do conteúdo, utilizando conhecimentos de áreas como Didática, Psicologia e Sociologia.

5. Educação Especial

A inserção deste profissional na rede pública ou privada de ensino exige a implementação de uma 

gama de ações pedagógicas para efetivar a interação harmônica entre estudantes com e sem tais 

necessidades.

6. Orientação Educacional

O pedagogo atua como intermediador entre docentes e alunos na formação e no aperfeiçoamento 

das redes de ensino. 

7. coordenação ou Supervisão de Ensino/Direção Escolar/Gestão Escolar

A supervisão/coordenação/direção escolar é incumbida do planejamento e da gestão educacional, 

atuando ativamente na articulação, no gerenciamento e no acompanhamento das ações pedagógicas 

nas escolas. 
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O profissional formado em Pedagogia atualmente é privilegiado e possui um leque de possibilidades 

de atuação, tanto em processos pedagógicos como em processos educativos, em ambientes escolares 

ou não. Segundo análise realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a profissão 

é uma das mais requisitadas atualmente, com o mercado absorvendo mais de 90% dos graduados 

na área. Seu trabalho procura, por meio da educação inclusiva, atender todos de maneira respeitosa, 

harmoniosa e ética, a fim de colaborar com uma sociedade mais justa e comprometida.

Venha fazer parte deste grupo na FATEB, pois estaremos sempre acompanhando e cuidando do seu 

crescimento durante todo o período do curso e auxiliando na sua escolha profissional com nosso 

corpo docente e com as parcerias de pequenas, médias e grandes empresas que temos.

cOnclUSãO
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Seleção de filmes que um pedagogo não deve deixar de assistir:

1. Clube do Imperador

História de William Hundert, um professor apaixonado pelo trabalho que tem 
sua vida pacata e controlada totalmente mudada quando um novo estudante, 
Sedgewick Bell, chega à escola. 

TRAILER

2. Sociedade dos poetas mortos

Robin William é um professor de poesia nada ortodoxo, em uma escola 
preparatória para jovens. Com o seu talento e sabedoria, ele inspira os seus alunos 
a perseguir as suas paixões individuais e tornar as suas vidas extraordinárias.

TRAILER

DIcAS DE fIlME
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3. A Onda

Professor decide fazer um projeto com os alunos transformando a sala em um 
tipo de governo fascista realmente, mas os alunos começam a sair do controle 
e começam a propagar “A onda” por toda a cidade tornando o projeto um 
movimento real. 

TRAILER

TRAILER

4. Escritores da Liberdade

Uma professora tenta combater um sistema deficiente e fazer com que a sala 
de aula faça a diferença na vida de seus alunos, criados em meio à violência e à 
agressividade. O longa foi inspirado em eventos reais, relatados pela professora 
Erin Gruwell e seus alunos no livro “O Diário dos Escritores da Liberdade”.

TRAILER
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5. Entre os Muros da Escola

O  filme mostra as experiências do professor de literatura François Marin em 
uma escola de Ensino Médio, localizada na periferia de Paris. O docente tenta 
estimular os estudantes, mesmo tendo que lidar com o descaso dos alunos.

TRAILER

6. Encontrando Forrester

O filme retrata diversos cenários do cotidiano envolvendo sentimentos de 
amizade, confiança e escolha. Mostra o caminho de um jovem de dezesseis 
anos da periferia de Nova York que consegue uma bolsa de estudos em uma 
das melhores escolas particulares da cidade, graças às notas que conquistou no 
colégio público. 

TRAILER
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7. Larry Crowne – O Amor Está de Volta

Larry Crowne (Tom Hanks) trabalha há anos em uma loja, onde já foi escolhido 
por nove vezes como o funcionário do mês. Um dia, para sua surpresa, ele é 
demitido por não ter curso superior. Precisando recomeçar do zero, ele resolve 
se matricular na faculdade. Um dos cursos que realiza é o de oratório, ministrado 
por Mercedes Tainot (Julia Roberts), que está desanimada devido ao desinteresse 
dos alunos por sua matéria. 

TRAILER

TRAILER

  8. Gênio Indomável

Will Hunting (Matt Damon) tem 20 anos e já registrou algumas passagens pela 
polícia. Trabalhando como servente em uma universidade, se revela um gênio 
em matemática. 
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9. Uma Mente Brilhante

O filme conta a história real de John Nash que, aos 21 anos, formulou um teorema 
que provou sua genialidade. Brilhante, Nash chegou a ganhar o Prêmio Nobel. 

TRAILER
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