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Introdução
O perﬁl do proﬁssional de Pedagogia mudou, bem como o mercado de
trabalho. Hoje em dia, ser um pedagogo vai muito além de orientar
professores e lecionar para as turmas de ensino básico.
O pedagogo é um proﬁssional completo, que estuda diversas áreas do
conhecimento humano e pedagógico. Sua função é ajudar na construção
de uma sociedade mais justa e igualitária por meio da educação.
Esse proﬁssional tem a capacidade de transformar o ambiente no qual está
inserido, melhorando a vida das pessoas e da sociedade em geral. O
campo de trabalho para o pedagogo tem crescido muito e tem
expectativas muito boas para os próximos anos.

Se você está pensando em
cursar Pedagogia,
continue a leitura.
Falaremos sobre o curso, a
proﬁssão, o mercado de
trabalho e outras
informações relevantes.
Boa leitura!
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O mercado de
trabalho para o
pedagogo
Embora muitas pessoas pensem que um fazer um curso voltado para a área
educacional não é uma boa escolha, o mercado de trabalho para o proﬁssional
formado em Pedagogia é muito amplo. O pedagogo pode trabalhar tanto na rede
pública de ensino como na rede privada.
O proﬁssional pode atuar dando aulas para a educação infantil (pré-escola), ensino
fundamental (primeiro ao quinto ano), trabalhar como coordenador e supervisor de
ensino e como gestor escolar.
Também há muitos concursos todos os anos em todo o país para pedagogos. Este é
um fato interessante para quem procura a estabilidade de um emprego público, pois
pode concorrer a uma vaga em várias cidades diferentes.
Mas a área de trabalho para o pedagogo não se resume ao ambiente escolar. O
proﬁssional também pode atuar em hospitais, ONGS (Organizações não
Governamentais), creches, órgãos públicos, secretarias de ensino, brinquedotecas,
museus e ainda prestar consultoria pedagógica.
O pedagogo também pode atuar em empresas privadas, no departamento de Recursos
Humanos. As empresas têm procurado este profissional porque ele aprende no curso a
ter mais sensibilidade no trato com as pessoas. Por isso, o pedagogo tem mais facilidade
na hora de cuidar de aspectos relacionados aos colaboradores e seus familiares.
Também há demanda por pedagogos em grandes empresas, as quais contratam o
proﬁssional para realizar treinamentos e desenvolvimento de mão de obra. Nessas
companhias, o pedagogo pode trabalhar criando políticas de formação interna para os
funcionários e deﬁnindo métodos mais efetivos de aprendizado, levando em conta o
perﬁl da empresa que trabalha.
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O perﬁl do
proﬁssional

Como qualquer outra proﬁssão, a Pedagogia exige aptidão, pois nem todos podem
gostar ou se adaptar à área. O pedagogo precisa ter "jogo de cintura" para contornar os
problemas cotidianos, principalmente aqueles relacionados à vida escolar. Se você
pensa em fazer o curso, mas tem dúvidas em relação a isso, preparamos uma lista para
você identiﬁcar se você se encaixa neste perﬁl proﬁssional. Conﬁra!

3.1 Gostar de lidar com pessoas
Se você deseja trabalhar na área pedagógica, deve gostar de lidar com pessoas, pois terá
contato com elas frequentemente. Principalmente se trabalhar na área educacional, pois além
de orientar alunos e professores, você estará em constante contato com pais de alunos.
Então, você terá que lidar com pessoas de idades diferentes, culturas e histórias de vida
distintas. Também vai se deparar com problemas de toda espécie e para resolvê-los, terá
que ter paciência para escutar as pessoas e orientá-las sobre a melhor maneira de
resolver estes impasses.

3.2 Ser comunicativo e saber se comunicar
Um pedagogo precisa ter contato frequente com as pessoas e por isso, ele precisa ser uma
pessoa comunicativa. E o mais importante: precisa saber se comunicar com clareza. Muitas
questões na escola ou na empresa dependem deste profissional e uma pessoa que fica
retraída e não sabe se comunicar com os demais, terá problemas em exercer profissão.
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3.3 Gostar de aprender
Um pedagogo pode também lecionar, como já falamos. Por isso, ele precisa se atualizar
sempre e estudar muito. Além de estudar várias disciplinas durante o curso, o pedagogo
também ensina matérias diferentes e tem de estar disposto a aprender sempre.
Além disso, o proﬁssional de Pedagogia deve buscar atualização constante, além de
buscar ﬁcar por dentro de todas as novidades de sua área de atuação. Buscar cursos de
aperfeiçoamento e especialização constantemente também é fundamental para se
manter na proﬁssão.

3.4 Gostar de ensinar
Além de ter gosto pelo aprendizado, o pedagogo deve gostar de ensinar também. Aﬁnal
de contas, ﬁcar em uma sala de aula, repleta de adolescentes dispostos ou não a
aprender é um grande desaﬁo. E só consegue vencer essa batalha quem tem gosto pelo
ensino, caso contrário, a sala de aula se torna um martírio.

3.5 Ter como ideal mudar a sociedade
O pedagogo, assim como o professor, tem papel fundamental no desenvolvimento
humano. Ele deve se preocupar com a formação dos alunos, tanto na parte intelectual
quanto a emocional, respeitando as diferenças culturais e formas de aprender de cada
ser humano.
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Um proﬁssional que se preocupa com estas questões não está preocupado apenas
receber seu salário ou ter uma jornada de trabalho ﬂexível. Ele é idealista e quer mudar a
sociedade por meio de seu trabalho, pois tem consciência que a melhor forma de mudar
as novas gerações para melhor é por meio de uma boa educação.

3.6 Ter inteligência emocional
As qualidades já citadas são muito importantes, mas se o proﬁssional não tiver
inteligência emocional, ele pode ter problemas no trabalho. O pedagogo pode ser
comparado com um psicólogo, pois ao longo de sua jornada, ele se depara com diversas
situações complicadas.
Estas situações podem ser: alunos problemáticos, professores mal preparados, pais que
não se preocupam com educação dos ﬁlhos, uma escola mal organizada, entre outros
problemas. Para resolver esses conﬂitos sem se desgastar, o pedagogo precisa saber
usar toda sua inteligência emocional, caso contrário, o trabalho pode ﬁcar muito difícil.
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O curso de
Pedagogia
Por determinação do MEC (Ministério da Educação), o curso de
Pedagogia deve ter uma carga mínima de 3.200 horas, o que
signiﬁca: 4 anos de estudo, em média. Durante o curso, além das
matérias básicas, o aluno aprende a desenvolver seu trabalho da
melhor forma em prol da organização que venha a atuar.

A maior parte da carga horária do curso — 2.800 horas — é dedicada à formação básica
do pedagogo, por meio de aulas, seminários, pesquisas e atividades práticas. Para se
formar, o aluno ainda deve fazer um estágio supervisionado, de no mínimo 300 horas. O
restante da carga horária é dedicado a atividades teórico-práticas mais aprofundadas,
em área de interesse dos alunos.
A maior parte das matérias do curso são dedicadas às áreas de ciências humanas e
sociais aplicadas. O aluno também aprende sobre a estrutura e o sistema de ensino,
princípios e métodos da administração escolar, entre outros conteúdos que visam
prepará-lo para a área administrativa e não somente educacional.
As disciplinas sobre Psicologia da Educação, Estrutura e Organização do Sistema
Educacional, Sociologia da Educação, Gestão da Educação e Didática fazem parte da
grade curricular do curso.
O aluno também estuda Literatura Infantil, Alfabetização e Letramento, Filosoﬁa da
Educação e Técnicas de Avaliação da Aprendizagem. As matérias do ensino básico como:
Matemática, História, Geograﬁa, Língua Portuguesa e Ciências Naturais também são
praticadas pelos alunos durante o curso.
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O curso de
Pedagogia
Isso porque o pedagogo precisa entender o processo de aprendizagem de cada uma
delas, pois se ele trabalhar na educação básica, vai precisar dominar as disciplinas que
serão ministradas.
Além de preparar o aluno para trabalhar na área de educação, o curso de Pedagogia visa
capacitar o proﬁssional também para fazer uma boa gestão da escola na qual trabalha. O
curso pode ser feito tanto na modalidade presencial quanto a distância, desde que
respeite a carga horária mínima exigida pelo MEC.
O curso de Pedagogia da Universidade de Brasília é presencial e tem como objetivo
formar proﬁssionais críticos, autônomos e criativos. O curso é ministrado por mestres e
doutores e possui diferenciais que ampliam o campo de aprendizagem do aluno. A
Universidade Católica de Brasília tem mais de 40 anos de experiência em ensino superior
e atualmente, oferece mais de 50 cursos de graduação presenciais e a distância.
Como se trata de uma instituição particular, a Universidade Católica de Brasília oferece
diversas opções de ﬁnanciamento estudantil e bolsas de estudo.
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As possibilidades
de especialização
Como o mercado de trabalho para o pedagogo é amplo, há diversas
áreas as quais o proﬁssional pode se especializar. O diploma de curso
superior somente não é o suﬁciente para quem deseja atuar fora do
campo educacional. E mesmo para aqueles que desejam, a
especialização é o melhor caminho para conseguir uma vaga no
mercado de trabalho.
Mesmo que o mercado seja promissor e ofereça diversas
oportunidades, ainda há bastante concorrência por uma vaga. Por
isso, uma pós-graduação ou MBA se torna indispensável. Além disso,
uma especialização é uma excelente oportunidade para você ampliar
seus horizontes e desenvolver novas habilidades.
Claro que não é fácil escolher uma área, mas durante o período de
estágio, você terá uma oportunidade de conhecer de perto a
proﬁssão e o mercado de trabalho. Os professores também podem
ser ótimas pessoas para lhe indicarem uma especialização que esteja
de acordo com o seu perﬁl.
Quem gosta de trabalhar com crianças e adolescentes enfermos, pode
continuar seus estudos na área de Pedagogia Hospitalar. O profissional
dessa área é responsável por desenvolver ações educacionais para
crianças e jovens que passam por tratamento médico.
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As possibilidades
de especialização
O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e as empresas carecem de mão
de obra qualificada. Por outro lado, elas têm dado cada vez mais importância ao capital
humano. Por isso, investem na capacitação seus funcionários por meio de treinamentos.
E é justamente aí que entra o pedagogo especialista em Recursos Humanos.
Entre as responsabilidades deste profissional, estão a formatação de cursos e o
desenvolvimento de projetos de capacitação, visando melhorar a produtividade
dos funcionários.
No ambiente escolar, nem todos os alunos conseguem ter um bom aproveitamento
das aulas. Então, é necessário que esses estudantes tenham acompanhamento para
descobrir as causas do seu mal rendimento na escola. Isso é papel para um
Psicopedagogo, que é outra área que vale a pena investir em uma especialização.
Os deﬁcientes precisam de atenção especial, pois não conseguem assimilar os
conteúdos como os outros alunos. Por isso, precisam ser acompanhados por um
proﬁssional especializado em Educação Especial. Nos últimos anos, o governo vem
adotando políticas de educação inclusiva, o que torna a área muito interessante
para quem deseja se capacitar.

São muitas opções de pós-graduação e
cabe a você identificar qual área é mais
adequada para seu perfil.
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Onde
buscar
inspiração

Se depois de todas estas informações,
você ainda tem dúvidas sobre o curso de
Pedagogia, vamos citar algumas fontes
que podem servir de inspiração. Nossa
intenção não é convencer você a fazer o
curso e sim, tirar suas dúvidas em relação à
graduação, para que você identiﬁque se
ela está de acordo com seu perﬁl.

Se você gosta de ler, pode se inspirar por meio do livro Pedagogia da
Autonomia, do educador Paulo Freire. O livro foi lançado em 1966 e
apresenta proposta pedagógicas que visam instruir aos educadores sobre
como construir a autonomia dos alunos através da educação.
Para saber sobre a realidade da proﬁssão, você pode acessar o site do
Conselho Federal de Educadores e Pedagogos - CFEP. Nele você encontra
notícias importantes e informações úteis sobre a educação, além oferecer
suporte aos educadores. O site disponibiliza obras pedagógicas para
consulta e uma biblioteca digital para os inscritos, além de outros serviços.

\

Se você gosta de ﬁlmes, deve assistir ao longa "Preciosa (2009)". Ele mostra
como a Pedagogia pode transformar a vida de uma pessoa. O ﬁlme retrata a
vida da protagonista, que vítima de abusos, se fecha em seu mundo e se
culpa por toda violência sofrida. Mas, com o trabalho de sua educadora ela
consegue resgatar seu amor próprio e autoestima.
Para quem precisa de uma referência proﬁssional para se inspirar, pode
pesquisar um pouco sobre Paulo Freire. Ele foi o mais importante proﬁssional
de Pedagogia do país e tem reconhecimento internacional pelo seu trabalho.
Destacou-se porque tinha um pensamento ousado e sempre incentivou
estudantes a desenvolverem o senso crítico.
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Conclusão
Devido ao incentivo do Governo Federal para que as pessoas estudem
Pedagogia e aos valores das mensalidades, que são mais acessíveis, o
curso ﬁcou em 2017, na terceira colocação entre os mais procurados nas
faculdades, perdendo apenas para Administração e Direito. Isso se deve ao
fato de o número de bolsas pelo PROUNI ser grande e a facilidade em
adquirir FIES para o curso.
Embora haja uma grande quantidade de pessoas se formando na área
todos os anos, o campo de trabalho ainda é muito promissor. O pedagogo é
um proﬁssional muito requisitado em faculdades, escolas públicas,
particulares, de idiomas, entre outras instituições como hospitais e
empresas privadas.
Então, as probabilidades de um pedagogo ﬁcar desempregado são muito
pequenas. E com a crescente valorização da educação, este proﬁssional
tende a ser valorizado no mercado ainda mais.
O curso de Pedagogia da Universidade Católica de Brasília é ofertado na
modalidade presencial e tem duração de 4 anos ou 8 semestres. Se você
quiser saber mais informações, entre em contato com a instituição, que
daremos mais detalhes!
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Sobre a
Universidade
Católica de
Brasília

Com mais de 20 anos de história
no ensino a distância, a
Universidade Católica de Brasília
tem como missão o
desenvolvimento integral do ser
humano e da sociedade por meio
da disseminação de
conhecimento atualizado e de
qualidade.
Por meio de parcerias
interinstitucionais, visa ampliar o
acesso à formação superior de
excelência, contando com
parceiros nacionais e
internacionais na busca por uma
educação multidisciplinar e
alinhada às necessidades do
mercado.
Atualmente, são oferecidos 16
cursos de graduação e 11 cursos
de pós-graduação na modalidade
a distância, além de diversos
cursos de extensão.
Venha para a Católica Virtual e
expanda seus horizontes!
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