
Curso: Pedagogia 

O pedagogo, que trabalha para garantir e melhorar a qualidade da 
educação tem dois grandes campos de atuação: a administração e o 
magistério, de modo que pode tanto gerenciar e supervisionar o sistema 
de ensino quanto orientar os alunos e os professores. Em órgãos do 
governo, estabelece e fiscaliza a legislação de ensino em todo o país. Em 
escolas, orienta e dirige os professores, com o objetivo de assegurar a 
qualidade do ensino. Também é ele que verifica se os currículos estão 
sendo cumpridos e se condizem com as leis educacionais. Acompanha e 
avalia, ainda, o processo de aprendizagem e as aptidões de cada aluno. 
Pode trabalhar também com portadores de deficiências físicas ou 
intelectuais, auxiliando em sua inclusão na sociedade, ou com educação à 
distância. 
 

Mercado de trabalho 
Creches, ONGs, institutos e cooperativas devem continuar requisitando 
pedagogos. Outra fonte de empregos é a rede hospitalar, que os contrata 
para trabalhar na brinquedoteca desenvolvendo atividades que 
proporcionem o bem-estar de crianças doentes. E também no 
acompanhamento pedagógico de crianças que estão em tratamento 
longo dentro de hospitais, o que as obriga a ficar longe da escola. Além 
disso, os graduados nesse curso também podem atuar como arte-
educadora, utilizando técnicas artísticas como colagens e esculturas no 
ensino de jovens e crianças. Secretarias estaduais e municipais de 
Educação em todo o país têm aberto concursos para o pedagogo ingressar 
em suas equipes técnicas ou trabalhar como diretor, coordenador 
pedagógico e em outras funções diretamente nas escolas. O acréscimo de 
um ano no Ensino Fundamental – que passou a incluir o que antes era o 
último ano do Ensino Infantil – mexe com as estruturas dos cursos de 
Pedagogia. Com isso, as escolas estão tendo de rever a grade curricular do 
curso, porque agora elas têm, obrigatoriamente, de incluir a formação de 
professores para as séries iniciais, o que exige o aumento da carga 
horária. Ainda assim, a partir de agora, sai sem nenhuma habilitação 
especifica. A carga maior do curso, que dura em média quatro anos, é na 
área de ciências humanas e sociais aplicadas. Além de metodologias 
especificas, o aluno estuda a estrutura e o funcionamento do sistema de 
ensino, princípios e métodos de administração escolar e novas tecnologias 
educacionais. Para orientação educacional, há aulas de psicologia e 



metodologia. O currículo inclui, ainda, disciplinas optativas, que permitem 
ao aluno complementar sua formação em filosofia, história ou artes. 
Algumas instituições mantêm cursos com um foco especifico como 
educação infantil, educação especial, licenciatura indígena e educação do 
campo, para atuação em áreas rurais. Além disso, outras escolas 
oferecem cursos como comercio e administração, construção civil e 
eletrônica, que formam professores. O estágio é obrigatório. 
 

Atuação no Mercado de Trabalho: 
 Administração Escolar, Gerenciar os recursos humanos, materiais e 

financeiros dos estabelecimentos de ensino. 
 Lecionar nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental. 
 Desenvolver material didático e ministrar aulas para crianças e adultos 

portadores de deficiência. 
 Dar assistência aos estudantes com o uso de métodos pedagógicos e 

psicológicos. 
 Desenvolver projetos educacionais, sociais e culturais para empresas, 

ONGs e outras instituições. 
 Orientar professores e educadores e avaliar seu trabalho, para  

melhorar a arte do ensino. 
 Treinamento de recursos humanos. 
 Desenvolver programas de treinamento para os funcionários de uma 

empresa. 

 
Coordenador(a): Profª Vera Lucia Pereira da Silva Moura 

E-mail: coord.ped@inesul.edu.br 

Duração do Curso: 4 anos 
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