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RESUMO 

 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida a partir da necessidade de investigar a 

atuação do Pedagogo em espaços não escolares, evidenciando vários espaços como 

possibilidades de atuação deste profissional. Esta pesquisa também buscou percepções sobre o 

percurso histórico da formação do pedagogo e a atuação deste profissional no âmbito do 

Poder Judiciário de Rondônia (PJRO), bem como vislumbrou identificar as atividades 

realizadas pelo pedagogo nesta instituição, além de verificar as contribuições do trabalho 

desenvolvido por este profissional neste órgão. O objetivo geral desta investigação foi analisar 

a atuação do pedagogo no âmbito do PJRO. Para isto, apresentam-se os processos de 

mudanças ocorridos na caminhada do curso de pedagogia, que influenciaram na atuação, na 

formação e na construção da identidade deste curso, destacando as mudanças e o processo de 

formação no curso de Pedagogia da UNIR, campus de Porto Velho, a partir do Projeto 

Pedagógico Curricular reformulado em 2012. Para obtenção de outros dados foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre a atuação do pedagogo em espaços não escolares, seguida de uma 

pesquisa exploratória, a partir de consulta a textos elaborados por alunos do 7º período do 

curso de Pedagogia durante o primeiro semestre de 2014 e de entrevistas com quatro 

pedagogos que exercem suas atividades no Poder Judiciário de Rondônia, mas em unidades 

diferentes. No decorrer deste estudo foram notadas mudanças ocorridas na sociedade, as quais 

fizeram com que as possibilidades de atuação do profissional de pedagogia se ampliassem 

para além do âmbito escolar, surgindo novos horizontes, para os quais também são 

necessários conhecimentos e saberes pedagógicos. 

 

Palavras-Chave: Atuação do Pedagogo. Espaços não escolares. Poder Judiciário de 

Rondônia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia descreve os resultados de uma pesquisa realizada sobre a 

atuação do pedagogo em espaço não escolar, voltando-se especificamente para a atuação deste 

profissional no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia (PJRO). 

Para melhor compreender como se deu a inserção do Pedagogo nos espaços não 

escolares foi realizado um levantamento e informações sobre o curso de Pedagogia, que ao 

longo de sua história, sofreu várias mudanças quanto a sua finalidade, tanto na formação 

quanto na atuação profissional. Com essas mudanças e as necessidades que surgiram diante a 

sociedade, pode-se dizer que também surgiram novas possibilidades de atuação- fora do 

âmbito escolar- para o profissional formado em Pedagogia. 

Conforme afirmam Felden et al (2013, p.76): 

 

O pedagogo, na atualidade, é chamado a trabalhar em diversos campos da sociedade, 

definidos como espaços escolares e não-escolares. Nesse contexto, contempla-se 

que, para além dos espaços escolares como escolas de educação infantil e escolas 

que oferecem educação básica, o pedagogo igualmente está sendo convidado a atuar 

em outras instituições sociais como empresas, sindicatos e hospitais, ou seja, 

estabelecimentos em que práticas educativas também podem ser desenvolvidas. 

 

E como destaca Libâneo (2010, p.14): “A pedagogia é uma reflexão teórica a partir e 

sobre as práticas educativas [...] Todo educador sabe, hoje, que as práticas educativas ocorrem 

em muitos lugares, em muitas instâncias formais, não-formais, informais.” 

Essas novas possibilidades de atuação do profissional de pedagogia são amparadas 

pela Resolução nº 01CNE/CP de 15 de maio de2006 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

A intenção de pesquisar sobre a atuação do Pedagogo no Poder Judiciário de Rondônia 

surgiu quando tive a oportunidade de ser estagiária deste órgão e intensificou-se quando 

cursei, no 7º período de Pedagogia, a disciplina de Educação Profissional, Financeira e 

Tecnológica, para a qual realizamos um trabalho de pesquisa de campo sobre a Pedagogia em 

várias instâncias, entre elas a Pedagogia Empresarial, a Pedagogia Hospitalar, Pedagogia 

Social, Pedagogia nas Secretarias de Educação, Pedagogia em Institutos Federais e a 

Pedagogia nos Tribunais de Justiça.  

 Justifica-se a escolha do tema de pesquisa ao perceber que atualmente o pedagogo tem 

sido solicitado frequentemente para outros contextos fora da escola como, por exemplo, 

órgãos públicos e entre estes órgãos o Poder Judiciário de Rondônia. Então, por este campo de 
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atuação ser pouco investigado no meio acadêmico, dá-se a importância de realizar este estudo, 

vislumbrando trazer contribuições para os acadêmicos do curso de Pedagogia, evidenciando 

que o espaço de atuação deste profissional é amplo, fazendo com que este tenha a 

oportunidade de atuar em outros contextos, não se limitando somente aos espaços da escola, e 

também estimular a continuidade dos estudos e a novas indagações sobre a temática. 

Esta pesquisa buscou analisar a atuação do Pedagogo no Poder Judiciário de 

Rondônia, tendo como objetivos específicos: investigar o histórico da função – pedagogo no 

âmbito do PJRO; identificar as atividades realizadas; além de verificar as contribuições do 

trabalho desenvolvido pelo pedagogo neste órgão. 

Este trabalho divide-se em três capítulos, sendo o primeiro, a metodologia orientadora 

da investigação que foi realizada considerando a abordagem qualitativa, através de uma 

pesquisa bibliográfica para coletar dados sobre a atuação do pedagogo em espaços não 

escolares, seguida de uma pesquisa exploratória com a utilização de textos elaborados por 

alunos do 7º período do curso de Pedagogia e pela realização de entrevistas parcialmente 

estruturadas com quatro Pedagogos que exercem a função no âmbito do PJRO. 

 No segundo capítulo apresenta-se a fundamentação teórica embasada em obras, 

monografias e artigos publicados, que discorrem sobre a atuação do Pedagogo em espaço não 

escolar, destacando as novas possibilidades de atuação do profissional de Pedagogia para 

além da sala de aula. 

 O terceiro capítulo apresenta a descrição da atuação do Pedagogo em ambientes não 

escolares, as atividades exercidas por estes profissionais no município de Porto Velho, e 

também as entrevistas com Pedagogos atuantes no Poder Judiciário de Rondônia, além da 

análise destas entrevistas. Em seguida são apresentadas as considerações finais sobre a 

pesquisa. 
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1 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo versa sobre atuação do pedagogo no âmbito do Tribunal de Justiça 

(TJ) de Porto Velho e caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, lembrando 

que segundo Oliveira (2009, p.8): “o pesquisador qualitativo pauta seus estudos na 

interpretação do mundo real, preocupando-se com o caráter hermenêutico na tarefa de 

pesquisar sobre a experiência vivida dos seres humanos”.  

O estudo realizou-se a partir de uma pesquisa bibliográfica referenciada em Lakatos; 

Marconi (2008, p.57) que afirmam: “[...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]” Dessa 

forma, foram incorporadas as visões de autores que já publicaram textos ou livros sobre a 

temática, como forma de subsidiar a pesquisa. 

Segundo Lakatos; Marconi (2008, p.176), “a característica da pesquisa documental é 

que a fonte de coleta de dados está restritas a documentos, escritas ou não, constituindo o que 

se denomina fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ocorre, ou 

depois”. Por isso, também foi utilizada a técnica de pesquisa documental, utilizando-se como 

fonte de pesquisa o edital referente ao concurso para provimento de vagas para Pedagogo e o 

Manual de Especificações de Cargos do Poder Judiciário de Rondônia. 

 

1.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  

 A pesquisa foi realizada no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia, com a 

participação de quatro Pedagogos, sendo uma lotada na sede do PJRO, uma na unidade da 

Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON), um no anexo em Ji-Paraná, e a outra lotada 

na Vara de Execução e Penas de Medidas Alternativas (VEPEMA), localizada no Fórum 

Criminal na cidade de Porto Velho. 

 

1.2 COLETA DOS DADOS 

 

 Foi realizada uma busca teórica sobre os caminhos percorridos pelo curso de 

Pedagogia, assim como as mudanças ocorridas, as quais constituíram o perfil deste curso e a 

identidade do Pedagogo, sendo que ambos refletem na formação e atuação do profissional de 

Educação. Realizou-se também um levantamento documental na Divisão de Recursos 
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Humanos do TJ, para obter informações que decorrem sobre desde quando a atuação do 

Pedagogo é solicitada no Tribunal de Justiça, lembrando que o primeiro contato com esta 

unidade, para obter essas informações, se deu a partir do oficio circular nº 049 do 

departamento de Ciências da Educação, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Porto 

Velho, solicitando autorização para realizar as indagações necessárias, bem como descrever e 

registrar pontos que contribuíssem para o presente estudo. Nesta unidade foi possível localizar 

onde cada Pedagogo estava lotado e desde quando esse profissional é atuante dentro do 

Tribunal de Justiça. 

 Para coletar dados sobre a atuação do pedagogo e as atividades desenvolvidas no 

âmbito do Tribunal de Justiça de Porto Velho, foram realizadas entrevistas parcialmente 

estruturadas, levando em consideração que são somente quatro Pedagogos atuantes neste 

órgão público, sendo esta entrevista, conforme Laville; Dionne (1999, p.188),realizada 

assim:“[...] os temas são particularizados e as questões (abertas) preparadas antecipadamente. 

Mas com plena liberdade quanto a retirada eventual de algumas perguntas, a ordem em que 

essas perguntas estão colocadas e ao acréscimo de perguntas improvisadas”. 

Para contribuir também com esta pesquisa foi realizado um levantamento teórico sobre 

a atuação do pedagogo em diversos âmbitos não escolares no município de Porto Velho, a 

partir das atividades desenvolvidas por este profissional, tendo como base os trabalhos 

solicitados pelo Professor Robson Fonseca e realizados por alunos do 7º período do curso de 

Pedagogia, do campus da UNIR - Porto Velho no 1º semestre de 2014. 

 

1.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para analisar os dados foi utilizada a técnica de interpretação, que segundo Lakatos; 

Marconi (2003, p.168),  

 

[...] é a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às 

respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação significa 

a exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos 

objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas 

também faz ilações mais amplas dos dados discutidos. 

 

 Esta interpretação foi realizada a partir das respostas obtidas nas entrevistas com os 

Pedagogos que atuam no PJRO, das divergências com o edital nº 1/2012 e do Manual de 

Descrição e Especificação de Cargos do PJRO, sendo embasada nos referenciais teóricos. 
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2FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 

O presente trabalho fundamentou-se em obras, artigos e monografias, publicações que 

discorrem sobre a atuação do Pedagogo em espaço não escolar, destacando as novas 

possibilidades de atuação diante das mudanças ocorridas e evidenciando a importância do 

profissional de Pedagogia em contextos não escolares.  

Os autores que sustentaram a discussão sobre a temática foram Libâneo (2001, 2010), 

Felden (2013) e Turci et al (2012). Fundamentou-se também em Araújo (2013); Freitas 

(2013); Acioly; Baptistella; Pereira (2012), autores que trazem uma discussão sobre a atuação 

do Pedagogo no Poder Judiciário nos estados do Pará e de Pernambuco. 

Foi realizado um estudo sobre os caminhos percorridos pelo Curso de Pedagogia com 

embasamento na obra de Cruz (2011), lembrando que o foco do estudo não foi se aprofundar 

na história do curso, uma vez que o foco foi entender como se deu a atuação do Pedagogo fora 

da escola e, por isso, investigou-se o histórico da atuação do Pedagogo em espaços não 

escolares. 

Fundamentou-se também na Resolução nº 1 CNE/CP de 15 de maio de 2006, a qual 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, assim como nas 

demais legislações que abrangem a discussão da formação e atuação do profissional de 

pedagogia. 

 

2.1 RETROSPECTIVA DA FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM 

ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

 

Para melhor compreender como se deu a inserção do Pedagogo em espaços não 

escolares, é preciso conhecer os percursos do curso de Pedagogia no Brasil, portanto 

pretende-se aqui, não fazer um estudo aprofundado da história do curso, mas conhecer a 

trajetória e os caminhos percorridos deste para que possamos estabelecer uma relação com a 

discussão sobre a atuação do Pedagogo em espaços não escolares. 

Segundo Cruz (2011, p.30), o curso de Pedagogia no Brasil foi estabelecido por meio 

do Decreto Lei nº. 1.190, de 4 de abril de 1939, “que instituiu o curso no bojo da organização 

da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil que [...] decorreu de um longo 

processo de tentativas dos legisladores em definir as bases da formação do professor, em 

especial, para atuar no ensino secundário”. 
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Neste período a principal e primeira finalidade do Curso de Pedagogia era formar 

bacharéis e licenciados no modelo 3+1, aqui explicado por Saviani (2007, p. 116):  

 

[...] o modelo conhecido como “esquema 3+1”, adotado na organização dos cursos 

de licenciatura e de Pedagogia. Os primeiros formavam os professores para ministrar 

as várias disciplinas dos currículos das escolas secundárias. Os segundos formavam 

os professores para exercer a docência nas escolas normais. Em ambos os casos 

vigorava o mesmo esquema, isto é, três anos para o estudo das disciplinas 

específicas e um ano para a formação didática. Ao ser generalizado, o modelo de 

formação de professores em nível superior perdeu sua referência de origem, cujo 

suporte eram as escolas experimentais às quais competia fornecer uma base de 

pesquisa que pretendia dar caráter científico aos processos formativos. 

 

 Outra mudança que marca a trajetória do curso de Pedagogia, conforme descreve Cruz 

(2011, p.38), é o Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) nº. 251, de 1962, que 

estabeleceu o currículo mínimo e a duração do curso referente ao bacharelado: 

 

[...] o Curso de Pedagogia continuou dividido entre bacharelado e licenciatura, 

formando profissionais para atuar como técnico de educação ou especialista de 

educação ou administrador de educação ou profissional não docente do setor, além 

do professor de disciplinas pedagógicas do Curso Normal. 

 

 Em 1969 o Curso de Pedagogia perpassa por mais uma modificação, quando foi 

instituído o Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) n.º 252, de 11 de abril de 1969. 

Com base em Cruz (2011, p.47):  

 

Essa regulamentação manteve a formação de professores para o Ensino Normal e 

introduziu oficialmente as habilitações para formar os especialistas responsáveis 

pelo trabalho de planejamento, supervisão, administração e orientação, que se 

constituíram, a partir de então, como um forte meio de identificar o pedagogo. As 

habilitações Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar, 

Inspeção Escolar, além do magistério para o Ensino Normal, foram amplamente 

difundidas, tornando-se nucleares para o curso ao longo de grande parte de sua 

trajetória. 

 

 Em relação a isto, Silva (2014, p.553) destaca que: “Este foi mais um momento de 

transformações para o curso de Pedagogia e bastante consistente para o processo de 

construção da identidade do pedagogo. Nesse sentido as habilitações contribuíram para a 

fragmentação das funções do pedagogo [...]”. 

 Cruz (2011, p.48) ainda destaca que, “de acordo com o Parecer CFE nº 252, de 11 de 

abril de 1969, o Curso de Pedagogia passou a conferir apenas o grau de licenciado, abolindo o 

de bacharel [...]”. 
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Uma mudança que também marcou o percurso do curso de Pedagogia no Brasil foi a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 5692, de 11 de agosto de 1971, elaborada 

com a finalidade de regulamentar a reforma do sistema de ensino. Quanto à formação e 

atuação dos professores e especialistas, esta LDB propôs: 

 

Art.29 A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º graus será 

feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando se às diferenças culturais 

de cada região do País, e com orientação que atenda aos objetivos específicos de 

cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades às fases de 

desenvolvimento dos educandos. 

 

Ainda na LDB 5692/71, em seu artigo 30, foi explicitada a exigência de formação 

mínima para o exercício do magistério: 

 

a) No ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; 

b) No ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, ao 

nível de graduação correspondente a licenciatura plena. 

c) Em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso superior 

de graduação correspondente a licenciatura plena. 

§ 1º Os professores a que se refere a letra a poderão lecionar na 5ª e 6ª séries do 

ensino de 1º grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries ou, 

quando em três mediante estudos adicionais correspondentes a um ano letivo que 

incluirão, quando for o caso, formação pedagógica. 

§ 2º Os professores a que se refere a letra b poderão alcançar, no exercício do 

magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos adicionais 

correspondentes no mínimo a um ano letivo. 

§ 3º Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser objeto de 

aproveitamento em cursos ulteriores. 

 

Com a promulgação da LDB Nº 9394, em 20 de dezembro de 1996, houve uma 

considerável mudança em relação a anterior, como se destaca em seus artigos 62 e 64:  

 

Art. 62 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínina para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (Redação dada pela 

lei nº 12.796, de 2013). 

 

Art. 64 A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

 

A mais recente mudança ocorrida e que trouxe, digamos assim, uma nova roupagem é 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação n.º 1, de 10 de abril de 2006, cujo objeto de 
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tratamento é a fixação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

(DCNCP), estabelecidas nos Pareceres CNE/CP nº 5/2005 e nº 3/2006. Estas se encontram no 

portal eletrônico do Ministério da Educação. Conforme Silva (2014, p.554), “o processo de 

construção das DCNCP foi longo e cheio de lutas e desafios, que se inicia na década de 1980 

e se finaliza em 2006 com a homologação do documento”. 

Nesta Resolução a docência é a base que irá orientar a formação do Pedagogo, sendo 

também uma das mudanças notadas, em relação à possibilidade de atuação deste profissional 

em espaços não escolares, onde sejam previstos conhecimentos pedagógicos. A principal 

finalidade do curso de Pedagogia é formar professores para exercer a função de magistério, 

porém esta finalidade não impede que o Pedagogo exerça função em outros contextos e 

espaços, conforme destaca o Parecer CNE/CP, nº 5 de 13 de dezembro de 2005 (p.7):  

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para 

exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos.  
 

Podemos perceber as mudanças históricas, políticas e sociais ocorridas no curso a 

partir das legislações que regulamentaram a trajetória do curso, desde o Decreto lei nº 

1.190/1939 até a Resolução CNE/CP nº 1/2006 o curso de Pedagogia fazendo com que se 

tenha também uma visão geral da atuação, que decorrente do percurso histórico e a 

necessidade da sociedade ampliaram-se para além da sala de aula. 

Todas essas mudanças ocorridas na legislação do Curso de Pedagogia fizeram com 

que as Universidades também adequassem a sua proposta curricular a essas modificações, e 

foi o que ocorreu com o curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, nesta 

Instituição de Ensino Superior o curso também passou por mudanças desde a sua criação até a 

última reformulação do Projeto Pedagógico Curricular, ocorrida em 2010, mas que foi 

aprovada somente em 2012. 

Segundo o Projeto Pedagógico Curricular (PPC) do curso de Pedagogia da UNIR 

(2012, p.16), “a criação do curso de Pedagogia em Rondônia está relacionada ao processo de 

interiorização da Universidade Federal do Pará, que se deu, em âmbito regional, entre fins da 

década de 1960 e os primeiros anos da década de 1980”, sendo que no período de 1979 a 

1981, o Núcleo de Educação da Universidade do Pará, expandiu a sua área de atuação e cria 

subnúcleos de ensino superior nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena e 
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Guajará-Mirim. Nas quatro primeiras com as licenciaturas curtas de Letras, Estudos Sociais e 

Ciências. Em Guajará-Mirim, licenciaturas curtas de Ciências e licenciaturas plenas de 

Geografia, Letras e Pedagogia. Em Ji-Paraná, com a licenciatura curta de Ciências e 

licenciaturas plenas de Geografia e História. Em Porto Velho, licenciaturas plenas de Letras, 

Geografia, História, Matemática e Pedagogia/Orientação Educacional e curso de pós-

graduação de Pesquisa e Metodologia do Ensino Superior.  

Também segundo o PPC – Pedagogia (2012, p.18): 

 

No início da década de 1980, o Território Federal de Rondônia passa à categoria de 

Estado, através da Lei Complementar n
º
 41, de 22 de dezembro de 1980. Dois anos 

depois é criada a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), conforme dispõe a Lei 

n
o
 7.011, de 08 de julho de 1982. A UNIR organiza-se, à época, com uma proposta 

de regionalização e adota uma estrutura departamental: Departamento de Educação; 

Ciências Exatas e Ciências Humanas e Sociais. 

Entre os novos cursos criados com a UNIR, consta o de Pedagogia com habilitação 

em Magistério das Disciplinas Pedagógicas e em Supervisão Escolar, com 

funcionamento em horário matutino. 

 

O histórico do curso de Pedagogia da UNIR – Porto Velho encontra-se detalhado no 

PPC – Pedagogia (2012, p.19): 

a) No primeiro semestre letivo de 1987 entrou em vigor o novo projeto do curso que, 

continuamente, foi passando por adequações de carga horária e conteúdos. Disciplinas 

que deixam de constituir o rol de obrigatórias e passam para o elenco de 

complementares, mas sem implicar reformulação curricular, nem mesmo com a 

implantação da semestralidade a partir do ano de 1991. Neste mesmo contexto, essas 

pequenas adaptações curriculares são reproduzidas em cada campus onde o curso é 

ofertado. 

b) Entre abril e novembro de 1997, no bojo das discussões nacionais sobre a 

interpretação da nova LDB e a intensificação dos debates sobre a extinção das 

habilitações do Curso de Pedagogia, foram realizados sete Seminários de 

Reformulação do Curso, que na verdade foram reuniões pedagógicas para a discussão 

da reformulação do curso, com todos os envolvidos (alunos, professores e técnicos), 

no Centro de Vivência Paulo Freire em Porto Velho. Esse processo disse respeito e 

envolveu basicamente questões referidas ao campus de Porto Velho.  

c) Em 1998, nova proposta do curso entra em vigor oferecendo a habilitação em 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Coordenada por uma 

atividade de trabalho em comissão, e sem a participação da comunidade acadêmica, 
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em 1999 essa proposta é aprovada. A comunidade volta então a fazer pressão pela 

volta agora não mais da Supervisão Escolar, mas para uma habilitação que 

recompusesse a função técnica do trabalho do Pedagogo, a Gestão Escolar. O que 

enfim se alcança em meados de 2001. 

d) No início do ano de 2002, o novo Curso é aprovado junto ao Conselho Superior de 

Ensino (CONSEA/UNIR), passando a oferecer a Habilitação em Docência da 

Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Áreas Pedagógicas e 

Competência para a Gestão Educacional. Já no ano de 2003, torna-se necessário 

esclarecer para o poder público e as instituições em geral que a habilitação proposta 

possuía equivalência no que tange as antigas atividades referidas ao supervisor e 

administrador escolar, uma vez que os concursos públicos e as escolas do Estado não 

admitiam a inscrição em seus concursos públicos dos Pedagogos da UNIR por 

entender que não eram compatíveis com as vagas destinadas a estes especialistas nos 

respectivos concursos. 

A partir de 2007, por conta da reformulação da legislação nacional para os cursos de 

Pedagogia, foram iniciadas as discussões e providências para reformulação do PPC – 

Pedagogia (2012, p.21) até chegar-se à proposta “aprovada pela Resolução n. 238 CONSEA, 

de 10 de junho de 2010 [...]”, entretanto “[...] a mesma ainda não solucionou algumas 

polêmicas de natureza estrutural, mas respaldou-se no propósito de assegurar os avanços no 

compromisso e pertinência social da Universidade Federal de Rondônia quanto a formação de 

Pedagogos”.   

Percebe-se que o PPC de Pedagogia da UNIR – Porto Velho, quanto à formação e ao 

perfil de profissional que se almeja, está condizente com o que é destacado no Parecer 

CNE/CP Nº 5 (2005, p.10):  

 

O projeto pedagógico de cada instituição deverá circunscrever áreas ou modalidades 

de ensino que proporcionem aprofundamento de estudos, sempre a partir da 

formação comum da docência na Educação Básica e com objetivos próprios do 

curso de Pedagogia. Consequentemente, dependendo das necessidades e interesses 

locais e regionais, neste curso, poderão ser, especialmente, aprofundadas questões 

que devem estar presentes na formação de todos os educadores [...]”. 

 

O curso de Pedagogia tem o compromisso de formar profissionais da Educação, tendo 

a docência como base. Entretanto, diante das exigências e necessidades da sociedade, no 

âmbito educacional, diversas mudanças tem ocorrido, principalmente quanto à formação e 

atuação do Pedagogo, ampliando o campo de atuação fazendo com que este profissional seja 
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solicitado não somente nas escolas, mas para outros contextos e espaços, surgindo assim 

novas possibilidades de atuação. 

Como destaca Cambi (1999, p.642):  

 

De fato, pela pedagogia passam os diversos problemas da convivência social e da 

projeção política, como também os da continuidade e da renovação cultural: todos 

esses problemas implicam um empenho de formação, um itinerário de intervenção, 

uma obra de orientação, de acompanhamento, de interpretação ativa que só a 

pedagogia/educação pode desenvolver. 

 

A partir de uma perspectiva histórica no que se diz respeito ao surgimento da atuação 

do Pedagogo em espaços não escolares, durante as pesquisas, não foram encontrado registros 

com uma data definida falando sobre quando o Pedagogo começou atuar em espaços não 

escolares, mas percebe-se que a inserção se deu gradativamente, da atuação deste profissional 

em hospitais e empresas que são os espaços que atualmente estão em evidência quanto à 

atuação do Pedagogo em âmbito não escolar. 

Conforme destacado por Santos (2007, p.13): “O Século XIX foi marcado pela 

evolução da ciência e sua desenvolvida exatidão; foi o século dos grandes cientistas, já o 

século XX trouxe à sociedade espetaculares avanços tecnológicos, entre eles o 

desenvolvimento de sistema de calcular, armazenar, classificar. Foi o século dos 

computadores”. 

 

No início do século XXI vivemos uma tendência decorrente desse processo 

evolucionário pelo qual o humano passou nos últimos 200 anos, parece ser a era da 

organização. As pessoas vivendo nesse novo contexto precisam desenvolver novas 

competências e habilidades sempre tendo em vista o desenvolvimento de um 

diferencial que as tornem mais competitivas no mercado de trabalho e que agreguem 

valores também às organizações nas quais trabalham. 

 

Segundo Fonseca (2007), em seu artigo: “A pedagogia na empresa: sua origem, seus 

caminhos”, na década de 1980, surgiram os primeiros rumores sobre Pedagogia Empresarial, 

nome dado a cursos universitários que tinham como objetivo qualificar profissionais para 

atuarem no âmbito empresarial, visando os processos de planejamento, capacitação, 

treinamento, atualização e desenvolvimento do corpo funcional da empresa. 

Com todo processo de mudanças e evolução da sociedade também surgiram às 

necessidades e, como afirma Santos (2007, p.14), “é através do incentivo às iniciativas de 

mudança e aprendizagem, chamada também de educação corporativa, e que hoje é o ponto de 
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partida para o desenvolvimento e gerenciamento de competências, que um profissional surgiu 

no mercado: O Pedagogo Empresarial”. 

Quanto ao histórico da atuação do pedagogo no âmbito hospitalar, estese relaciona 

com a classe hospitalar - um espaço dentro dos hospitais - onde as crianças hospitalizadas por 

um longo período, podem frequentar para dar continuidade aos estudos. Em Brasil (2002, 

p.23) encontramos a descrição das atividades do pedagogo na classe hospitalar: 

 

O professor que irá atuar em classe hospitalar ou atendimento pedagógico domiciliar 

deverá estar capacitado para trabalhar com a diversidade humana e diferentes 

vivências culturais, identificando as necessidades educacionais especiais dos 

educandos impedidos de frequentar a escola, definindo e implantando estratégias de 

flexibilização e adaptações curriculares. Deverá, ainda, propor os procedimentos 

didático-pedagógicos e aso práticas alternativas necessárias ao processo ensino-

aprendizagem dos alunos, bem como ter disponibilidade para o trabalho em equipe e 

o assessoramento as escolas quanto à inclusão dos educandos que estiverem 

afastados do sistema educacional, seja no seu retorno, seja para o seu ingresso. 

 

Portanto, podemos perceber que os percursos e trajetórias do curso de Pedagogia e as 

modificações que a sociedade vem sofrendo, contribuíram para que este profissional 

conquistasse novos campos de atuação, principalmente pela necessidade desses espaços terem 

um profissional que atenda as expectativas de melhorar e solidificar o relacionamento entre os 

profissionais, e promover a aprendizagem. 

 

2.2 ATUALIDADEDA ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS NÃO 

ESCOLARES 

 

 Diante das novas possibilidades de atuação do profissional de Pedagogia em espaços 

não escolares podemos perceber que é estabelecido na Resolução CNE/CP nº1 de maio de 

2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para tanto, que a atuação do Pedagogo, 

em contexto não escolar, não é destacada com grande ênfase, mas é citado ao longo de alguns 

dos artigos e itens, levando a compreender que esses novos espaços de trabalho são possíveis 

e amparados legalmente. Conforme seus Artigos 2º e 4º (2006): 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em  

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
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Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

O destaque que a legislação menciona em relação à atuação em outras áreas que não 

seja no âmbito escolar, se deu a partir das mudanças ocorridas nos percursos desta profissão e 

da finalidade de formação do pedagogo, pois foi sendo delineado conforme estava sendo 

solicitado na sociedade, considerando o mercado de trabalho e ações pedagógicas no âmbito 

de instituições variadas. 

Como destaca Silva (2008, p.558): “Atualmente o mercado de trabalho exige um 

trabalhador que tenha múltiplos conhecimentos, uma visão generalista, que tenha interesse e 

disposição para uma formação continuada, uma aprendizagem permanente para o trabalho”. 

 Entende-se que a formação do licenciado em Pedagogia fundamenta-se no trabalho 

pedagógico realizado em espaços escolares e não escolares, mas que tem a docência como 

base. Exigindo assim, que a formação deste profissional contemple conhecimentos e 

habilidades que abranjam tanto os espaços escolares, quanto os não escolares. Assim destaca 

o Parecer Nº 5/CNE/CP, Brasil (2005, p.6): 

 

O graduando em Pedagogia trabalha com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada pelo exercício da profissão, fundamentando-se em 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância 

social, ética e sensibilidade afetiva e estética. Este repertório deve se constituir por 

meio de múltiplos olhares, próprios das ciências, das culturas, das artes, da vida 

cotidiana, que proporcionam leitura das relações sociais e étnico-raciais, também 

dos processos educativos por estas desencadeados.  

 

  O mesmo Parecer (p.10) também afirma que “o curso de Pedagogia oferecerá 

formação para o exercício integrado e indissociável da docência, da gestão dos processos 

educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico e 

tecnológico do campo educacional”. Mediante as variadas áreas de atuação do pedagogo na 

atualidade, não seria adequado que os cursos de Pedagogia repensassem suas propostas 

curriculares? 

A atuação do pedagogo no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia (PJRO) tem 

respaldo na Lei Complementar Nº 593, de 28 de Dezembro de 2010, publicada no dia 29 de 

dezembro de 2010 no Diário Oficial de Rondônia.  A citada lei criou vários cargos para o 

PJRO, inclusive o cargo de Analista Judiciário/Especialista Pedagogo. Conforme o Artigo 2º: 

“Ficam criados os cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo, constantes dos 
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quadros I e II do Anexo I desta Lei Complementar, para o 2º Juizado da Infância e da 

Juventude e Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas”. 

 

Quadro 1 

Anexo I – Lei Complementar nº 593 de 28 de dezembro de 2010 

 

VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 

CARGO ESPECIALIDADE NÍVEL QUANTIDADE 

PJ-DAS-3 Diretor de Cartório Superior 1 

PJ-DAS-1 Assessor de Juiz Superior 1 

TOTAL DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 2 

Analista Judiciário Assistente Social Superior 2 

Analista Judiciário Psicólogo Superior 2 

Analista Judiciário Pedagogo Superior 1 

Técnico Judiciário _____________ Médio 12 

TOTAL DE CARGOS PROVIMENTO EFETIVO 17 
Fonte: Diário oficial, 29 de dezembro de 2010. 

 

 Recentemente foram disponibilizados mais três cargos para pedagogos no âmbito do 

PJRO, através da Lei complementar nº 811, de 5 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a 

criação de cargos efetivos e comissionados para o Poder Judiciário de Rondônia. Conforme o 

Artigo 1º: “Ficam criados os cargos constantes do Anexo único desta Lei Complementar, que 

passa a integrar o Anexo V, Quadros I e II da Lei complementar nº 568, de 2010”, portanto 

constitui-se documento comprobatório da ampliação das atividades desenvolvidas por este 

profissional no âmbito do PJRO. 
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3 DESCRIÇÃO – ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES  

 

 Antes de delimitar as atividades exercidas pelo Pedagogo em espaços não escolares é 

importante destacar sobre as atividades desenvolvidas por este profissional na escola, que 

implica principalmente na atuação docente. 

 Conforme o Parecer CNE/CP Nº 5 (2005, p.7):“As atividades docentes também 

compreendem na participação, na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 

englobando: planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

do setor da Educação”. Desta forma o papel do pedagogo na escola é contribuir para a 

organização do espaço escolar, promover a aprendizagem e articular saberes. 

 De acordo com Turci et al (2012, p.7):  

 

[...] 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. 
 

Em concordância com a afirmação acima, o pedagogo pode realizar ações educativas 

em diversos ambientes, desde que a partir de sua atuação sejam construídos e socializados 

conhecimentos, em consonância com o contexto do qual fazem parte os indivíduos 

envolvidos, podendo ser escolares, empresariais ou institucionais. 

 

3.1 ATIVIDADES EXERCIDAS POR PEDAGOGOS EM ESPAÇOS NÃO 

ESCOLARES EM PORTOVELHO 

 

 Para atender a educação e promover a aprendizagem em diferentes contextos, sejam 

eles escolares ou não escolares, Turci et al (2012, p.19) defendem que: 

 

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. 

  

A disciplina Educação Profissional, Tecnológica e Financeira faz parte da Matriz 

Curricular do curso de Pedagogia da UNIIR – campus de Porto Velho, sendo ministrada pelo 
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Professor Doutor Robson Fonseca Simões
1
, no 7º período do curso, durante o primeiro 

semestre de 2014, quando foi solicitado um levantamento sobre os Novos Horizontes da 

Pedagogia, em que o principal objetivo era conhecer a Pedagogia em espaços não escolares e 

a atuação do pedagogo nestes espaços. Os resultados destes trabalhos acadêmicos foram 

registrados em slides e apresentados à turma. 

 Para realizar o trabalho elencado foram formados grupos
2
, sendo que cada grupo ficou 

responsável por investigar um determinado espaço não escolar, no qual a pedagogia se fizesse 

presente. Estes espaços existentes na cidade de Porto Velho foram pesquisados: 

Grupo A: Pedagogia Empresarial; 

Grupo B: Pedagogia Hospitalar; 

Grupo C: Pedagogia na Secretaria Municipal de Educação (SEMED); 

Grupo D: Pedagogia no Instituto Federal de Educação (IFRO); 

Grupo E: Pedagogia Social. 

Pois bem, tendo conhecimento dos resultados destas investigações e já realizado o 

levantamento bibliográfico sobre a atuação do pedagogo em espaços não escolares, foram 

descritos pontos relevantes presentes nos trabalhos na expectativa que estes contribuam com a 

discussão em torno da atuação do pedagogo. 

Libâneo (2012, p.33) destaca que o “pedagogo é o profissional que atua em várias 

instâncias da prática educativa direta ou indiretamente”. Quanto aos novos horizontes, os 

grupos apresentaram fatos da realidade que encontraram onde realizaram o estudo, a partir de 

visitas e entrevistas com os profissionais de Pedagogia. 

 Em busca de informações sobre a esfera da Pedagogia Empresarial, o Grupo A 

realizou a pesquisa em uma empresa. Em seus slides, primeiramente apresentou as 

considerações de Holtz (2006, p. 6), que define pedagogia como uma ciência, e por isso com 

seus próprios princípios, 

 

[...] visando um programa de ação em relação a formação, aperfeiçoamento e 

estimulo de todas as faculdades da personalidade das pessoas, de acordo com ideias 

e objetivos definidos. [...]Empresa é a associação de pessoas, para explorar uma 

atividade com objetivo definido, liderada pelo empresário, pessoa empreendedora, 

que dirige e lidera a atividade como o fim de atingir ideais e objetivos também 

definidos. 

                                                           
1
 Professor Adjunto do Departamento de Ciências da Educação, Núcleo de Ciências Humanas da Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR, Campus Porto Velho; atua na Graduação e nas Licenciaturas Plenas; docente do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEE/MEPE/UNIR). 
2
 Os grupos foram identificados com as letras A, B, C, D e E, em virtude da opção de manter o sigilo sobre a 

identidade dos acadêmicos que realizaram o levantamento de dados em espaços não escolares. 
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  A partir da reflexão acima, percebe-se a relação que o pedagogo possui com a 

empresa, principalmente no que se diz respeito ao aperfeiçoamento do trabalho em equipe, pois 

este profissional - por sua visão formadora - costuma valorizar as relações interpessoais no 

ambiente de trabalho. Posteriormente, com base nas ideias de Pascoal (2007, p.190), o grupo 

trouxe as competências do pedagogo neste espaço: 

 

As competências de um pedagogo dentro da empresa se articulam em cinco campos: 

atividades pedagógicas, técnicas sociais, burocráticas e administrativas: a) Conceber, 

planejar, desenvolver e administrar atividades relacionadas à educação na empresa; 

b) Diagnosticar a realidade institucional; c) Elaborar e desenvolver projetos, 

buscando o conhecimento também em outras áreas profissionais; d) Coordenar a 

atualização em serviço dos profissionais da empresa; e) Planejar, controlar e avaliar 

o desempenho profissional dos funcionários da empresa; f) Assessorar as empresas 

no que se refere ao entendimento dos assuntos pedagógicos atuais. 

 

 Já confirmada a diversidade de atividades que um pedagogo pode exercer no âmbito 

empresarial, o Grupo B destacou a Pedagogia Hospitalar, informando que a entrevista foi 

realizada com a idealizadora de um projeto no Hospital de Base Ary Pinheiro, que visava 

atender as crianças que ficavam muito tempo internadas, e por conta disso, passavam um 

longo período afastadas das atividades escolares, portanto o principal objetivo da Pedagogia 

Hospitalar seria auxiliar os alunos internados a dar continuidade aos estudos.  

  

A pedagogia hospitalar é um dos diversos horizontes que podemos atuar. Nesse ambiente 

onde a dor e a doença são presenças constantes, o processo de ensino-aprendizagem para os 

alunos internados é uma oportunidade de continuidade dos estudos para não comprometê-

los na volta à escola, também de ajudá-los em suas recuperações, alívios para as tensões e 

ansiedades. 

 

 Percebida a influência que a atuação do profissional em questão possui para atenuar as 

consequências da dor e das perdas, pela doença e, ainda, em virtude do afastamento familiar e 

escolar, percebe-se a necessidade de maiores investimentos nessa área. 

De posse das informações, no contexto da Pedagogia das Instituições, levantadas na 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o Grupo C apresentou, de forma clara e 

objetiva, o que faz um pedagogo na SEMED e nas divisões ligadas a esta, destacando: 

 

O Pedagogo é selecionado para atuar nas direções dos Departamentos de Educação (DE), 

Departamento Administrativo (DA), Departamento de Apoio ao Educando (DAE), 

Departamento de Acompanhamento e Controle de Processos (DACP) e Departamento de 

Apoio ao Desenvolvimento do Educando (DADE). 
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Assim sendo, é possível notar a forte presença da atuação do profissional em questão, 

especialmente nas atividades que envolvem gerenciamento e apoio pedagógico. 

 Em relação à Pedagogia nas Instituições Federais, foi realizada a pesquisa no 

Instituo Federal de Rondônia (IFRO), a partir da qual, o Grupo D informou as atribuições e 

as principais funções realizadas por este profissional:  

 

Implantar políticas públicas de ensino, pesquisa e extensão; implementar ações; administrar 

projetos do Ministério da Educação desenvolvidos no IFRO; elaborar editais, regulamentos, 

projeto de curso, material didático; mobilidade acadêmica. 

 

 Assim, a partir das funções elencadas, a atuação do pedagogo no IFRO é 

essencialmente técnica, seguindo um roteiro organizacional. O Grupo E, responsável pela 

pesquisa relacionada à Pedagogia Social, buscou informações na Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SEMAS), tendo a oportunidade de refletir sobre as relações da Pedagogia 

Social com outras formas de conhecimento que acontecem em vários campos de 

aprendizagem fora da escola, como por exemplo: um abrigo, uma organização não 

governamental, num espaço de privação de liberdade, entre outros.  

 

O trabalho desenvolvido pelo pedagogo neste espaço é elaborar, acompanhar e avaliar os 

projetos de formação profissional de cuidadores e educadores sociais.  

 

 Existem diferentes características presentes nessa atuação, que têm como objetivo 

fazer valer os direitos ligados a proteção, seja do idoso, da criança ou da mulher. Com as 

considerações e descrições sobre as atividades, fica evidente a ampliação da atuação deste 

profissional. Esses são alguns espaços e instituições que contam com a atuação do Pedagogo, 

porém se têm conhecimento de suas ações, também, em outras instituições, como: DETRAN, 

Ministério Público, Tribunal de Contas que não foram explorados, ainda, pelo meio 

acadêmico no que diz respeito a atuação do profissional de Pedagogia. 

Com a descrição dos resultados da pesquisa realizada pelos grupos de acadêmicos do 

7º período do curso de Pedagogia, percebe-se que, em alguns espaços, as atividades exercidas 

pelo pedagogo já estão bem definidas e claras, mas em outros não. Portanto, assim como se 

ampliou o campo de atuação diante das mudanças que ocorrem em uma sociedade que está 

em constante transformação, exigindo profissionais com a capacidade de desenvolver novas 

habilidades e absorver novos conhecimentos, também se ampliaram as suas dificuldades, 

desafios e possibilidades. 
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3.2 ENTREVISTAS COM PEDAGOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA 

 

O cargo para pedagogo foi criado em 2010, mas somente em 2012 o Poder Judiciário 

de Rondônia lançou juntamente com o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da 

Universidade de Brasília (CESPE/UnB) o Edital Nº 1 – TJRO de 27 de julho de 2012, para 

provimento de vagas para vários cargos, entre eles o de Pedagogo, com três vagas, uma com 

descrição no edital Porto Velho, destinada a Vara de Execução de Penas e Medidas 

Alternativas (VEPEMA), e as outras duas com descrição para o Tribunal de Justiça de 

Rondônia, destinadas para a Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON). A partir deste 

ponto serão apresentados e discutidos os dados coletados no âmbito do Poder Judiciário de 

Rondônia (PJRO): Departamento de Recursos Humanos (DRH), VEPEMA e EMERON. 

No DRH a pesquisa realizada foi para obter informações sobre quantos pedagogos 

atuam neste órgão e quais suas unidades de lotação, por ter conhecimento somente dos lotados 

na EMERON. Assim, também foi conhecido o Manual de Descrição e Especificação de 

Cargos (MADEC), documento que regulamenta e descreve as atribuições e atividades deste 

Profissional no âmbito do PJRO.  

Segundo o DRH/PJRO, são quatro pedagogos, sendo uma em cargo de comissão e três 

do quadro efetivo, sendo esses três efetivados para a função a partir do concurso realizado em 

2012, quando uma pedagoga foi lotada na VEPEMA, e os outros dois na EMERON, sendo 

uma pedagoga para a sede, e outro para o anexo da EMERON em Ji-Paraná. 

Para a coleta de dados sobre a atuação do pedagogo e as atividades desenvolvidas no 

âmbito do Poder Judiciário de Rondônia, foram realizadas entrevistas com os pedagogos 

lotados na Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON), e com a pedagoga lotada na Vara 

de Execução e Penas de Medidas Alternativas (VEPEMA), lembrando que se manterá em 

sigilo a identidade dos entrevistados, assim sendo, na unidade de lotação EMERON os 

entrevistados serão mencionados como pedagogos A, B e C e na unidade de lotação 

VEPEMA será mencionada como pedagoga D. 

  

3.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Apresentam-se aqui as perguntas e respostas das entrevistas, a relação e divergências 

com o Edital Nº1/2012 do concurso e com o MADEC/PJRO, efetivando-se a análise dos 

conteúdos, sempre embasada na fundamentação teórica. 
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Quadro 2 

Motivos da atuação do pedagogo em ambientes não escolares 

 

Questão 1 - Em sua opinião por que o Pedagogo tem sido solicitado para ambientes 

não escolares? 

 

 

Pedagoga A 

“Para melhor planejar e executar as ações de formação tanto inicial como 

continuada dos magistrados e servidores do TJRO. Visto que é o 

profissional com formação adequada na construção da formação como um 

processo educativo e favorável ao desenvolvimento de competências e 

habilidades.” 

Pedagoga B “[...] o pedagogo ele é requisitado pra esse olhar humano dentro das 

empresas.” 

 

Pedagogo C 

“[...] quando se trata de educação, quando se trata de gerir pessoas o 

pedagogo é fundamental nesse processo [...] porque a educação também se 

faz presente em ambientes corporativos não escolares.” 

Pedagoga D “[...] principalmente pela formação da equipe multidisciplinar [...]” 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Diante das respostas de cada pedagogo entrevistado percebem-se alguns dos motivos 

pelos quais o pedagogo tem sido solicitado para ambientes não escolares. É evidente que 

existem outros, mas entre os destacados, na visão dos entrevistados, está a formação dos 

profissionais inseridos no ambiente não escolar, olhar humano; ou seja, humanização nas 

relações de trabalho e gerenciamento das atribuições das pessoas. 

 Em relação à formação dos profissionais, Silva; Macedo (2010, p. 6) destacam: 

 

Atualmente as grandes organizações investem em seus funcionários, por considerá-

los como fatores principais para o crescimento da empresa, e para que este 

investimento dê certo, essas organizações têm contado com a contribuição dos 

pedagogos e o papel estratégico da educação no comportamento das pessoas, 

despertando para a influência da ação educativa no ambiente corporativo. 

 

As organizações, tanto privadas, quanto públicas estão percebendo a importância de 

manter seus profissionais atualizados, investindo na formação destes, e para pensar na 

formação de sujeitos que estão inseridos nos ambientes de trabalho que almejam profissionais 

com a capacidade de atender as necessidades da organização, remete-se ao profissional de 

Pedagogia.   

Assim destaca a Pedagoga A, ao afirmar que o Pedagogo é o “Profissional com 

formação adequada na construção da formação como um processo educativo e favorável ao 

desenvolvimento de competências e habilidades”. O destaque na fala da Pedagoga A, vem de 

encontro com o que pensa Libâneo (2010, p. 62): “Deseja-se um profissional capaz de pensar, 
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planejar e executar o seu trabalho e não apenas um sujeito habilidoso para executar o que os 

outros concebem”. 

 A gestão de pessoas é destacada na monografia de Santos (2007, p.23): 

 

Gestão de pessoas tem sido a responsável pela excelência de organizações bem – 

sucedidas que simboliza mais do que tudo a importância do fator humano em plena 

era da informação. O contexto da gestão de pessoas é formado por pessoas e 

organizações. As pessoas passam boa parte de suas vidas trabalhando dentro de 

organizações, e estas dependem daquelas para poderem funcionar e alcançar 

sucesso.  

  

A Pedagoga D lembra que, a partir da realidade em que ela está inserida, irá compor a 

“equipe multidisciplinar”, que nesse caso é formada por psicólogo, assistente social e 

pedagogo. 

A partir de relatos dos entrevistados, vemos os motivos pelos quais o pedagogo tem 

sido solicitado para os ambientes não escolares: capacidade de pensar na formação dos 

profissionais inseridos na organização, estabelecer e mediar a humanização nas relações de 

trabalho, e atuar na gestão de pessoas. Ressalta-se, ainda, a existência de outros motivos que 

merecem ser explorados e evidenciados, por que a necessidade surge da organização e as 

intenções que esta tem para com seus profissionais. 

 

Quadro 3 

Necessidade de ter Pedagogo no PJRO 

 

Questão 2 –Qual a necessidade de ter profissionais de Pedagogia no Poder Judiciário 

de Rondônia? 

 

Pedagoga A 

Elaborar o Plano de Formação de Servidores e Magistrados do TJRO, com 

uma metodologia adequada, concernente com a legislação educacional no 

que diz respeito as pós graduações e outros cursos, bem como a estratégias 

pedagógicas. 

Pedagoga B [...] o pedagogo é importante aqui, porque ele vai organizar toda função 

pedagógica da Escola. 

Pedagogo C O papel do pedagogo é fundamental. 

Pedagoga D [...] porque precisa muito de um olhar pedagógico pelas coisas que 

acontecem na Vara. 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Os Pedagogos A, B e C exercem suas funções na EMERON, que dentre seus objetivos 

está propiciar meios para a formação, atualização e especialização de magistrados e bacharéis 

em Direito; preparar, doutrinária e tecnicamente, os candidatos a concursos para ingresso na 
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magistratura; oferecer aos servidores da Justiça aprimoramento funcional, para ampliar com 

eficácia a prestação jurisdicional e consolidar o prestígio do Poder Judiciário; bem como 

concorrer para a compreensão e ao respeito à pessoa humana, às instituições democráticas, 

aos ideais de verdade e de justiça.  

Para que esses objetivos possam ser realizados faz-se necessário investir em 

estratégias e planejamentos para as ações formativas, e como já foi afirmado, o profissional 

com formação adequada para pensar nessas ações é o pedagogo, também para a necessidade 

de “organizar a função da Escola”. Na entrevista, a Pedagoga B afirma que é uma escola 

diferente, mas com a organização de instituição escolar, assim para Libâneo (2010, p.30), o 

fazer pedagógico “refere-se a finalidades da ação educativa, implicando objetivos 

sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas organizativas e metodológicas da ação 

educativa [...]”. 

 A Pedagoga D compõe uma equipe multidisciplinar e exerce suas atividades na 

VEPEMA e destaca que a necessidade pela qual o profissional de pedagogia é solicitado para 

o PJRO éter um “olhar pedagógico” nesta instancia. A VEPEMA acompanha o beneficiário à 

instituição conveniada, previamente consultada e capacitada, que irá dispor da mão-de-obra 

para a prestação de serviços à comunidade. Durante a prestação desses serviços do 

beneficiário, há o monitoramento pelo referido setor, através de relatórios mensais de 

frequência, visitas às entidades e domicílio dos beneficiários, assim como a realização de 

reuniões e palestras, tanto com os beneficiários, como com as instituições. 

 Portanto, a necessidade de ter Pedagogos no Tribunal de Justiça, remete-se ao que 

destaca a Pedagoga A: “Elaborar o Plano de Formação de Servidores e Magistrados do 

TJRO”, na visão da Pedagoga B é organizar a função Pedagógica da Escola, e do ponto de 

vista da Pedagoga D é ter um olhar pedagógico. 

 

Quadro 4 

Inserção deste profissional no PJRO 

 

Questão 3 –De que forma você foi inserido neste ambiente de trabalho? 

Pedagoga A Entrou como comissionado no cargo de pedagogo. 

Pedagoga B Prestou concurso em 2012 

Pedagogo C Prestou concurso em 2012 

Pedagoga D Prestou concurso em 2012 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

  

A maioria está na instituição através do concurso para o cargo, realizado em 2012. 
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A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu Artigo 9º, a 

nomeação far-se-á: “ I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento 

efetivo ou de carreira; II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de 

confiança vagos.” 

 

Quadro 5 

Funções exercidas 

 

Questão 4 –Quais funções são exercidas pelo pedagogo neste órgão? 

Pedagoga A Compõem equipes multidisciplinares, planejam e executam as ações 

formativas, constroem documentos institucionais como PDI, PPP, alinhados 

a estratégia do TJRO. 

 

 

 

 

 

Pedagoga B 

Planejamento e execução de cursos de formação e eventos, projeto de 

cursos, projetos de eventos, acompanho toda a organização do evento e do 

curso em si, desde a formação, organização de transporte, alimentação, 

materiais, [...]folhas de frequência encaminhar para pagamento quando é 

instrutoria interna encaminhar as lista de frequência para outros órgãos, e 

pra setores que vão fazer registros nas fichas funcionais, dos magistrados e 

servidores, encaminhar para certificação, tudo que se relaciona ao evento a 

organização e execução eu faço, além disso os relatórios planejamento 

anual da escola junto com a coordenação, relatório final de atividades 

também, basicamente é isso. 

Pedagogo C Planejar, elaborar, coordenar, atividades pedagógicas dentro do Tribunal de 

Justiça no que diz respeito a Escola da Magistratura. 

 

 

 

 

 

Pedagoga D 

Reencaminhar esse pessoal que vem aqui pra as escolas, tá fazendo 

entrevista com eles, pra saber qual é a dificuldade deles, saber se eles tem 

vontade de voltar a estudar, e de tá conversando com o Juiz, que pra tá 

vendo como é que faz pra substituir essa aplicação da pena por ele tá 

frequentando algum curso de qualificação profissional, visitando as 

instituições, aquelas que já estão cadastradas, vê como que tá o andamento 

destas atividades vê como que tá o cumprimento das medidas e a questão da 

família deles também, porque assim, se é uma medida alternativa essa 

medida ela tem que ir além do que o próprio cumprimento. 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Segundo o Edital nº 1 (2012, p.5), a descrição sumária das atividades do cargo de 

Pedagogo no Tribunal de Justiça:  

 

[...] é realizar atividades relacionadas com o planejamento, elaboração, execução e 

avaliação de atividades pedagógicas, elaborando programas, projetos, planos de 

ação, pareceres técnicos, laudos, relatórios e outras informações técnicas da área de 

atuação, bem como executar outras atividades da área de atuação. 
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 Em relação às funções exercidas, percebe-se nos relatos dos Pedagogos A, B e C que 

suas funções são orientadas pelas ações de planejar, executar, coordenar e elaborar.  

 Já na resposta da Pedagoga D, a qual relata que sua função é de reencaminhar, realizar 

entrevista, acompanhar o cumprimento das medidas. As medidas a qual se refere são: “as 

penas restritivas de direito, conhecidas como penas e medidas alternativas, trata-se de uma 

medida punitiva e caráter educativo e socialmente útil imposta ao autor da infração penal, 

que não afasta o indivíduo da sociedade, não o exclui do convívio social e familiar e não o 

expõe às agruras do sistema penitenciário”. 

 Vale ressaltar que os Pedagogos A, B e C exercem suas funções na EMERON e a 

Pedagoga D na VEPEMA, ambas unidades do PJRO, mas com atuações bem diferenciadas. 

 O documento que especifica as atividades dos servidores do PJRO, o MADEC (2014): 

descreve “as atividades direcionadas ao cargo efetivo de Analista Judiciário/Pedagogo no 

PJRO [...] Emeron e Vepema”. 

 Estão descritas da seguinte forma: “Realiza atividades relacionadas com o 

planejamento, elaboração, execução e avaliação de atividades pedagógicas, elaborando 

programas, projetos, planos de ação, pareceres técnico, laudos, relatórios e outras informações 

técnicas da área de atuação”. Acredita-se que estas são atividades descritas tanto para os 

Pedagogos atuantes na EMERON, como para a Pedagoga atuante na VEPEMA. 

Descrição: Planejamento, coordenação, supervisão e execução das tarefas relativas às 

atividades pedagógicas; elaboração e desenvolvimento de projetos educacionais; participa da 

elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional; participação 

e divulgação de atividades pedagógicas. 

Já quanto às ações que dizem respeito especificamente à atuação da Pedagoga na 

VEPEMA, estão: realizar orientação dos reeducandos e seus familiares no processo de 

reabilitação psicopedagógica; realizar estudo a análise de reeducandos e familiares 

concernentes a processos que necessitam de apoio pedagógico; elaborar atividades a serem 

desenvolvidas com os reeducandos e seus familiares, no processo de ressocialização; elaborar 

atividades a serem desenvolvidas com os parceiros no processo de ressocialização. 

A Resolução CNE/CP Nº1/2006 (p. 2) menciona, em seu artigo 5º, que o egresso do 

curso de Pedagogia deverá estar apto a:  

 

XI – desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; XII – participar da gestão das 

instituições contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, 
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acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; e XIII – participar da gestão 

das instituições planejando, executando, acompanhando e avaliando projetos e 

programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares.  

 

Quanto a atuação desse profissional no PJRO, as funções exercidas evidenciadas na 

entrevista estão pautadas em planejar, executar, coordenar e elaborar ações formativas. 

Portanto, pode-se perceber nos relatos, a diferença nas atividades e funções exercidas, 

mesmo a descrição das atividades no Edital, sendo direcionadas para todos os pedagogos que 

ali estão lotados, não evidencia claramente as atividades exercidas pela Pedagoga D, que são 

percebidas a partir das descrições das atividades no MADEC, entretanto, de modo geral 

percebe-se que as descrições das atividades condizem com as descritas na resolução. 

 

Quadro 6 

Compatibilidade de atividades 

 

Questão 5 –As atividades que você exerce no Poder Judiciário atualmente estão de 

acordo com aqueles descritas no edital do concurso para pedagogo? Comente. 

Pedagoga B Bom as funções que eu exerço elas não são exatamente as funções pelas 

quais eu fiz o concurso, [...]Vai além pela falta de estrutura que agente tem, 

então aqui eu vou desde carregar cadeira até o planejamento então ela 

extrapola o que foi proposto [...]eu não fico só na área de planejamento, 

como é execução  demanda organização e a nossa equipe é pequena, eu 

acabo fazendo as duas coisas. 

Pedagogo C Sim, está de acordo [...] 

Pedagoga D É ainda não estão totalmente de acordo devido a questão do espaço. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Diante deste questionamento as Pedagogas B e D dizem que as atividades que 

exercem não estão de acordo com as descritas no edital, devido à falta de estrutura e espaço 

para desenvolver as atividades. Mas entende-se que as atividades estão de acordo a partir do 

que elas responderam na pergunta anterior, o que é perceptível na fala de ambas é a questão 

da falta de estrutura, tanto de profissionais, pois a demanda de trabalho é grande para poucos 

profissionais, quanto à questão de espaço para exercer o seu trabalho. 

 A questão da falta de profissionais para atender a demanda de trabalho diz respeito à 

realidade da Pedagoga B, já em relação ao espaço, diz respeito à realidade da Pedagoga D, 

pois a sala em que trabalho é pequena para várias pessoas, e a mesa do computador tinha que 

ser compartilhada com outros profissionais. A sala onde é realizado o acompanhamento com 

os reeducandos, também é pequena. 
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 Como podemos perceber nos relatos das pedagogas atuantes neste órgão, a ausência de 

condições mínimas para exercer as atividades que lhe são confiadas, acaba muitas vezes 

comprometendo o exercício profissional; ou seja, não é somente no âmbito escolar que falta 

estrutura e profissionais para atender a demanda de trabalho. 

 

Quadro 7 

Contribuições para o PJRO 

 

Questão 6 –Quais as contribuições do Pedagogo para este órgão? 

Pedagoga A Imprimir um pensamento de Paulo Freire "Se a educação sozinha não muda 

a sociedade sem ela não é possível qualquer mudança". E esta mudança está 

diretamente ligada as relações inter e intrapessoais no próprio TJ, e também 

a própria relação com a sociedade, através da jurisdição e da introdução de 

um pensamento educativo em busca de uma cultura de paz. 

Pedagoga B As contribuições no momento são, a execução dos eventos dos cursos, acho 

que essa foi a maior contribuição que eu consegui fazer até agora. 

Pedagogo C A minha contribuição vem sido importante porque [...]nós tínhamos que 

deslocarmos de Porto Velho para resolver algumas questões aqui, agora eu 

já consigo resolver grande parte das questões pedagógicas, eu consigo 

resolver aqui. 

Pedagoga D Contribuir nas ações socioeducativas [...] visara promoção da cidadania. 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Em relação às contribuições de suas atividades laborais, os Pedagogos B e C destacam 

o trabalho executado como a principal contribuição. Já a Pedagogas A destaca que a 

contribuição está em fazer com que realizar eventos e cursos, que podem se tornar fatores de 

mudança. 

 De acordo com Franco; Libâneo; Pimenta (2007 apud FELDEN et al (2013, p.81), “o 

papel da Pedagogia é promover mudanças qualitativas no desenvolvimento e na aprendizagem 

das pessoas, visando ajudá-las a se constituírem como sujeitos, a melhorar sua capacidade de 

ação e as competências para viver e agir na sociedade e na comunidade.” 

 A Pedagoga D destaca que o pedagogo no PJRO vem para contribuir nas “ações 

socioeducativas e para promover a cidadania”. 

 A partir do momento em que uma instituição da dimensão do PJRO entende que não 

basta somente o julgamento e aplicação de penas severas, como estratégias para resolver e 

mudar a conduta dos reeducandos. Ao contrário, acredita-se que a educação e a prática desta, 

podem promover a mudança que a sociedade almeja, criando propostas de reeducação e 

ressocialização dos indivíduos. 
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Quadro 8 

Formação suficiente para atuação em espaço não escolar 

 

Questão 7 - Você acredita que a formação inicial (graduação em pedagogia) é 

suficiente para atuação no PJRO? Justifique sua resposta. 

 

Pedagoga A 

Não, é preciso uma formação mais especifica, além de todas as 

contribuições advindas do curso de pedagogia é preciso um 

aprofundamento sobre educação corporativa.   

 

 

 

Pedagoga B 

É importante, mas não é suficiente, nem aqui nem na sala de aula e nem 

lugar nenhum, porque ela vai te dar embasamento teórico, o desafio do 

profissional é você conseguir transcrever aquela teoria pra a prática [...]se a 

tua pedagogia for voltada para uma pedagogia gestora vai ajudar muito, se 

for uma pedagogia voltada para as series iniciais não vai te dar 

embasamento para trabalhar em instituição aí vem o complemento, as Pós-

graduações, os estágios, [...], cada instituição tem uma realidade diferente e 

você vai ter que se adaptar e traduzir toda a tua bagagem teórica pra essa 

prática [...]. 

 

Pedagogo C 

Acredito que sim desde que esteja disposta inclusive pra continuar 

estudando [...]o curso de pedagogia te da uma visão muito ampla da 

educação que nenhuma outra área da licenciatura te dá. 

 

 

Pedagoga D 

Então foge um pouco fora do nosso contexto, mas como a gente tem 

constantemente habilidade de aprender ajuda e muito a nossa formação, 

acima de tudo quando a gente tem uma experiência já no âmbito da escola, 

[...]porque assim a base que eu preciso ter é qual importância da educação 

pro indivíduo, no quê que ela contribui para o indivíduo? 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Para ingressar e atuar como Pedagogo no Tribunal de Justiça é exigido formação em 

Pedagogia, conforme consta no Edital Nº 1 (2012), no item 2:  “o que se refere aos cargos e 

requisitos, no qual para  Pedagogo o requisito é ter  diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC.” Tal exigência leva a compreensão de que a graduação em 

Pedagogia é suficiente para atuar na função de Pedagogo no PJRO, mas com os relatos dos 

entrevistados percebe-se claramente que as funções destes exige um complemento de 

formação continuada. 

Mas porque não é suficiente, como mencionado na Resolução CNE/CP nº 1/2006? 

No artigo 5º consta que “o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto: item IV - 

a trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos  

em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do 

processo educativo”. Conforme defende Libâneo (2010, p.38,) “o curso de pedagogia deve 

formar o pedagogo Stricto Senso [...] para atuar em vários campos educativos”. 



37 
 

 

 
 

Espera-se que o curso de Pedagogia tenha o compromisso de formar um profissional 

que seja capaz de desenvolver as atividades que lhe são atribuídas no âmbito dos espaços 

escolares e não escolares, mas como vimos nas respostas, tanto da Pedagoga A quanto da 

Pedagoga B, a formação inicial do Pedagogo; ou seja, o curso de graduação em Pedagogia, 

não é suficiente para desenvolver as habilidades necessárias a este profissional para 

desenvolver as atividades que lhe são confiadas no âmbito do PJRO. 

De acordo com Silva; Macêdo (2010, p.11): “É importante que as instituições reflitam 

sobre as novas exigências solicitadas ao pedagogo contemporâneo, para que seja possível 

intervir de forma significativa na formação deste profissional, contribuindo com sua inserção 

nos diferentes contextos que surgem”. 

Tendo como base a PPC de Pedagogia da UNIR – Porto Velho (2012, p.11), “a 

formação em Pedagogia na UNIR configurará a pesquisa como princípio epistemológico e 

formativo, tornando o profissional nele envolvido um sujeito pesquisador de suas práticas 

educativas e das relações que estas estabelecem com contextos e sujeitos de interação”. Com 

isto, percebe-se que há fundamentos orientadores para a formação do Pedagogo, mas de quem 

é a responsabilidade se o egresso do curso de Pedagogia não sai preparado para cumprir com 

o que está estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia? Da 

Universidade? Do egresso? Do sistema? 

Silva; Macêdo (2010, p. 11) lembram: “que os avanços representam não apenas 

conquistas, mas, sobretudo desafios para o curso de pedagogia e seus egressos”. Também 

Oliveira (2012, p.14) afirma que “[...] ser pedagogo diante dos desafios da sociedade 

contemporânea exige desse profissional uma formação crítica 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”. 

Portanto, pedagogos não podem ficar na expectativa de que somente a graduação em 

Pedagogia subsidiará, em todos os aspectos, sua atuação, sendo no âmbito escolar ou não 

escolar, mas de fato a formação irá contribuir, cabendo a cada um dar continuidade, buscar 

formação e aperfeiçoamento profissional para cumprir adequadamente as atribuições que lhes 

competem. Assim, será possível também adaptar e criar novas propostas para melhorar os 

resultados de suas atuações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desta pesquisa buscou-se investigar e conhecer mais sobre a atuação 

do pedagogo em espaço não escolar, evidenciando vários espaços como possibilidade de 

atuação deste profissional, este estudo teve como principal objetivo analisar a atuação do 

Pedagogo em espaços não escolares voltando-se especificamente para o Poder Judiciário de 

Rondônia. 

Com as transformações da sociedade e as mudanças no âmbito educacional, 

principalmente na formação e atuação do pedagogo, foram surgindo novos espaços de atuação 

para o profissional formado em pedagogia, sendo que essas mudanças vêm ocorrendo durante 

a trajetória e os caminhos percorridos pelo curso de pedagogia. 

Atualmente a atuação do Pedagogo em espaços não escolares tem sido alvo de muitas 

discussões, pelo fato deste profissional estar sendo requisitado para empresas, hospitais e 

outros novos horizontes, tais como instituições públicas. As funções e atividades exercidas em 

alguns desses novos horizontes já estão bem definidas, mas em outros não. 

Entende-se que o pedagogo tem sido solicitado para instituições públicas, pois estas 

instituições perceberam a importância da formação e aperfeiçoamento de seus servidores. 

Quanto à atuação desse profissional no PJRO, as funções exercidas e evidenciadas nas 

entrevistas, estão pautadas em planejar, executar, coordenar e elaborar ações formativas. 

Assim, a contribuição do pedagogo para este órgão que está inserido pauta-se em promover 

mudanças e fazer com que a educação se torne como um fator principal destas mudanças. 

A atuação do Pedagogo em novos horizontes surgiu da necessidade dos espaços em ter 

um profissional que possa atuar em várias instâncias, desenvolver atividades voltadas para a 

formação, aperfeiçoamento e promover a aprendizagem, tanto em contextos escolares, quanto 

não escolares e o pedagogo, atualmente, é o profissional que tem se adequado para exercer 

essas e outras atribuições. 

Percebe-se que o pedagogo é destacado como o profissional adequado para exercer 

essas atribuições elencadas, pelo que está estabelecido nos documentos oficiais que norteiam 

o processo de formação deste profissional. 

Então é importante considerar que durante ao processo de formação dos profissionais 

de Pedagogia, fossem acrescentadas disciplinas que privilegiassem mais a variedade de 

atuações do pedagogo, principalmente nos espaços que atualmente estão em evidência, 

espaços estes que não precisam de grandes discussões para concluir-se que é necessário e de 
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suma importância a atuação do pedagogo, pois a ação educativa deste profissional irá refletir 

significativamente para melhoria da vida do sujeito, seja este inserido na classe hospitalar, em 

um ambiente corporativo, ou cumprindo uma pena por atos ilícitos.  

Acredita-se também que seria importante a parceria da Universidade com estes 

espaços não escolares, seja através de estágios e ou pesquisas, proporcionando uma 

solidificação no processo de aprendizagem ou, sendo mais otimista, pensar em uma pós-

graduação que contemple a temática. 
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA - PEDAGOGA A 

 

1. Têm alguma resolução de criação do cargo de Pedagogo para a Escola da 

Magistratura, que seja do seu conhecimento? Qual?  

Sim, no edital do concurso realizado em 2012 já garantia a nomeação de pedagogos e 

recentemente foram criados novos cargos com a Lei Complementar nº 811 de05/01/2015.  

2. Em sua opinião por que o Pedagogo tem sido solicitado para ambientes não escolares?  

Para melhor planejar e executar as ações de formação tanto inicial como continuada dos 

magistrados e servidores do TJRO. Visto que é o profissional com formação adequada na 

construção da formação como um processo educativo e favorável ao desenvolvimento de 

competências e habilidades. 

3. Qual a necessidade de ter profissionais de Pedagogia no Tribunal de Justiça de Porto 

Velho? 

Elaborar o Plano de Formação de Servidores e Magistrados do TJRO, com uma metodologia 

adequada, concernente com a legislação educacional no que diz respeito as pós graduações e 

outros cursos, bem como a estratégias pedagógicas. 

4. De que forma este profissional é inserido neste ambiente de trabalho? 

Hoje, via concurso público. 

5. Quais funções são exercidas pelo pedagogo neste órgão? 

Compõem equipes multidisciplinares, planejam e executam as ações formativas, constroem 

documentos institucionais como PDI, PP, alinhados a estratégia do TJRO. 

6. Quais as contribuições do Pedagogo para este órgão?  

Imprimir um pensamento de Paulo Freire "Se a educação sozinha não muda a sociedade sem 

ela não é possível qualquer mudança". E esta mudança e está diretamente ligada as relações 

inter e intrapessoais no próprio TJ, e também a própria relação com a sociedade, através da 

jurisdição e da introdução de um pensamento educativo em busca de uma cultura de paz. 

7. Você acredita que a formação inicial (graduação em pedagogia) é suficiente para 

atuação no TJ?  

Justifique sua resposta. Não, é preciso uma formação mais especifica, além de todas as 

contribuições advindas do curso de pedagogia é preciso um aprofundamento sobre educação 

corporativa.   

8. Antes da Pedagoga que foi inserido através do edital quem que fazia esse trabalho que 

ela realiza hoje? Eu. 
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APÊNDICE B 

ENTREVISTA - PEDAGOGA B 

 

- Formação? 

Sou formada em Pedagogia, Orientação educacional, pelas Faculdades Integradas de 

Ariquemes em Ariquemes, e sou Pós Graduada pela Universidade de Candido Mendes em 

Psicopedagogia Institucional, tem, assim nós temos duas Psicopedagogia a Clínica e a 

Institucional, a Clínica ela ensina você a avaliar o aluno, o aluno e suas relações, a 

Institucional ela é mais voltada pra de que forma a instituição influencia as relações com o 

aluno então por exemplo se meu aluno ele tem uma nota baixa ele ta com de dificuldade de 

aprendizagem, que que esta gerando isso, é só do individuo ou é das relações que ele tem com 

a instituição então e um olhar diferente ela trabalha as relações humanas dentro da instituição 

então ela é mais abrangente que a Clínica.  

- Em sua opinião por que o Pedagogo tem sido solicitado para ambientes não escolares? 

O pedagogo tem uma formação voltada para área humana e hoje as empresas e as instituições 

elas buscam trabalhar dentro das suas gestões a questão humana nas relações de trabalho 

então cada vez mais o pedagogo ele é requisitado pra esse olhar humano dentro das empresas, 

também.  

- Qual a necessidade de ter profissionais de Pedagogia no Tribunal de Justiça de Porto 

Velho? 

O tribunal tem duas atuações de Pedagogo, no Juizado, na Vepema que vai trabalhar com 

Medidas socioeducativa, então lá o Pedagogo ele vai analisar Pedagogicamente como estão 

sendo cumpridas essas medidas, já aqui dentro do tribunal o Pedagogo é especifico para área,a 

Escola da Magistratura que é uma escola embora seja uma escola que sirva para formação 

profissional de Magistrados e de servidores, mas é uma escola e tem que ter uma organização 

de instituição escolar então porque o pedagogo é importante aqui, porque ele vai organizar 

toda função pedagógica da Escola. 

- Quais funções são exercidas pelo pedagogo neste órgão? 

Bom as funções que eu exerço elas não são exatamente as funções pelas quais eu fiz o 

concurso, então o quê que eu faço aqui planejamento e execução de cursos de formação e 

eventos, é aqui eu faço planejamento de cursos, projeto de cursos, projetos de eventos, 

acompanho toda a organização do evento e do curso em si, desde a formação, organização de 

transporte, alimentação, de que mais, de materiais, acompanhar também esses cursos e esses 

eventos, folhas de frequência encaminhar para pagamento quando é instrutoria interna é que 

mais, encaminhar as lista de frequência para outros órgãos que, pra setores que vão fazer 

registros nas fichas funcionais, dos magistrados e servidores, encaminhar par certificação, 

tudo que se relaciona ao evento a organização e execução eu faço, além disso o relatórios 

planejamento anual da escola junto com a coordenação, é relatório final de atividades 

também, basicamente é isso. 
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- As atividades que você exerce no TJ atualmente estão de acordo com aquelas descritas 

no edital do concurso para pedagogo? Comente. 

 Vai além pela falta de estrutura que agente tem, então aqui eu vou desde carregar cadeira até 

o planejamento então ela extrapola o que foi proposto, se eu, se você pegar aqui, deixa eu 

pegar aqui  to tentando encontrar as especificações do quadro do do, to tentando encontrar  

aqui a descrição, ela vem como é como o analista, o analista,  o quê que o analista vai fazer, 

ele realiza atividades relacionadas ao planejamento, e elaboração e execução e avaliação de 

atividades Pedagógicas elaborando programas, projetos, plano de ação, parecer técnico, 

laudos, relatórios e outras informações técnicas de sua área de atuação, então no meu caso eu 

extrapolo bastante porque eu não fico só na área de planejamento, como é execução  demanda 

organização e a nossa equipe é pequena, eu acabo fazendo as duas coisas.  

A dificuldade maior... é uma escola diferente, está se organizando apesar de ser uma escola 

antiga então é as coisas ainda não estão, nos seus devidos lugares as funções definidas a 

equipe formada, e como isso ainda está em formação dificulta o nosso trabalho porque é como 

eu já disse extrapola a função vai além e ai aquilo que eu deveria está concentrada pra fazer 

funcionar legal eu faço mais de uma forma meio superficial entendeu, e ai fica a desejar então 

essa é maior dificuldade, quando a equipe estiver estruturada né, agora a promessa é que isso 

aconteça em breve, ai agente vai conseguir fazer um trabalho pedagógico  realmente, assim 

mais, mais intensivo por enquanto eu to mais  executando. 

- Quais as contribuições do Pedagogo para este órgão? 

Contribuições? Realizados muitos cursos, realizados muitos cursos, dentro da proposta do que 

foi proposto no inicio nós extrapolamos, o planejamento inicial tinha “x” quantidades de 

cursos aquilo aumentou e tudo que foi proposto dentro do que foi possível nós executamos, 

dentro das, é as contribuições no momento são, é execução a execução dos eventos dos 

cursos, acho que essa foi a maior contribuição que eu consegui fazer até agora. 

- Você acredita que a formação inicial (graduação em pedagogia) é suficiente para 

atuação no TJ? Justifique sua resposta. 

“É importante, mas não é suficiente, nem aqui nem na sala de aula e nem lugar nenhum, 

porque ela vai te dar embasamento teórico, o desafio do profissional é você conseguir 

transcrever aquela teoria pra a prática, e ai é que ta o “x” d+7a questão dentro da, do que 

agente estuda, se a tua pedagogia for voltada para uma pedagogia gestora vai ajudar muito, se 

for uma pedagogia voltada para as series iniciais não vai te dar embasamento para trabalhar 

em instituição ai vem o complemento, as Pós-Graduções, os estágios, e a prática se faz na 

prática então quando você conhece a instituição, cada instituição tem uma realidade diferente 

e você vai ter que se adaptar e traduzir toda a tua bagagem teórica pra essa prática e ai é que ta 

o desafio quando você faz um bom estágio, que é o seu caso você já está dentro da instituição 

você já sabe como funciona você já tem uma  outra visão, agora se você tivesse se formando 

saindo da faculdade  series iniciais pra assumir uma pedagogia um cargo de um Pedagogo 

numa instituição extra escolar, até você pegar o jeito tu apanha um pouquinho.” 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA - PEDAGOGO C 

 

- Formação 

Eu me formei pela Universidade Federal do Mato Grosso pela (UFMT)e eu atuo no 

magistério ta com mais ou menos se não me falha a memória  17 pra 18 anos que eu atuo 

como professor e coordenação eu trabalhei também, na coordenação, mas na coordenação de 

internato no município de Juina no Mato Grosso. 

- Em sua opinião por que o Pedagogo tem sido solicitado para ambientes não escolares? 

Ah sim porque que eu acredito que o Pedagogo tem sido solicitado pro ambientes não 

escolares, como por exemplo Tribunal de Justiça, empresas, é eu vejo assim ta se 

descobrindo, ta se percebendo que educação é um tema transversal e na minha concepção, é 

quando se trata de educação, quando se trata de gerir pessoas o pedagogo é fundamental nesse 

nesse processo por isso acho, por isso acredito que o pedagogo deve fazer parte é de outros 

campos que não só a educação, porque a educação também se faz presente em ambientes 

corporativos não escolares. 

- Qual a necessidade de ter profissionais de Pedagogia no Tribunal de Justiça de Porto 

Velho? 

Ok, ah, Fundamental pra Escola, praticamente todos os tribunais se não me falha a memória 

tem uma escola, todos tribunais tem uma escola, seja ela Escola, Escola estritamente 

vinculada ao Tribunal ou não, no nosso caso somos vinculados ao Tribunal de Justiça mas ao 

mesmo tempo nos transformamos em escola de governo, desse modo eu acredito que o 

Pedagogo ele é fundamental porque nos passamos praticamente cinco anos na nossa 

formação, eu levei 4 anos e meio pra me formar, eu fiquei  4 anos e meio, estudando 

metodologia, estudando didática, então acredito que o papel do pedagogo é fundamental,  pra 

você ter uma ideia tem um projeto de lei  que ta tramitando agora na câmara dos deputados 

que traz com exclusividade alguns papeis que ainda não ta bem definido do pedagogo como 

por exemplo, atuar  exclusivamente como orientador educacional, na direção de escola, na 

administração das escolas esse projeto ta tramitanto pra fazer com que o papel do Pedagogo 

seja mais redefinido ou definido porque não ta muito claro ainda na legislação que agente tem 

em vigor no momento. Esse projeto ele ele faz tempo que ele tá tramitando ou ele é 

recente? Ele faz, eu acredito que ele é de, deixa eu ver aqui na  minha bolsa que já te falo 

esse projeto ideia eu pegar aqui, que  acho que ele é de 2012 se não me falha a memória, É um 

projeto em lei, a proposta de um Deputado, o escopo do projeto,  exige graduação em 

pedagogia para exercício de cargo de direção e supervisão em escolar o projeto é nº  

7014/2013. 

- De que forma você foi inserido neste ambiente de trabalho? 

Ahh, da do nosso papel no tribunal né?  
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Não De que forma tu foi inserido, como tu chegou no TJ, foi através do concurso ?  

Isso, ah sim, eu fiz o concurso em 2012, em 2012 eu estava na caixa econômica, é pouquinho 

antes, nesse intervalo eu fiz dois concursos, fiz o concurso pra caixa econômica federal logrei 

êxito fiquei em 37º, e no Tribunal fiquei empatado com mais três candidatos, concurso 

extremamente concorrido foram 975 parece para duas vagas, então foi extremamente 

concorrido pra duas vagas, ai na questãodos títulos, como eu não tinha finalizado ainda a 

minha pós-graduação eu fiquei de fora porque não contou meu tempo pq meu tempo de 

serviço, foi com lapso de interrupção e ai eu fiquei de fora em 3º lugar, com a desistência da 

2ª colocada da 1ª colocada, da 1ª colocada, eu assumi no lugar dela. 

- Quais as funções são exercidas pelo pedagogo neste órgão? 

Então quando eu vi pra cá, a função que estava bem claro e estabelecida, na nanano próprio 

estatuto e nos regulamentos do próprio Tribunal, trata do Pedagogo como aquele que é 

designado pelo Tribunal pra, planejar, elaborar, coordenar, atividades pedagógicas dentro do 

Tribunal de Justiça no que diz respeito a Escola da Magistratura. Entendi, são essas 

atividades? Isso exatamente, são essas atividades, mas  como nosso campo de atuação é 

muito amplo né, agente acaba fazendo um pouquinho a mais, porque na verdade as atividades 

pedagógicas elas estão intimamente ligadas as atividades administrativas ou seja o pedagógico 

só funciona se o administrativo funcionar bem,  o administrativo só funciona bem se o 

pedagógico funcionar bem, ou seja e não tem como desvincular, e dizer olha  eu sou 

pedagógico mas não sou administrativo,  porque essas duas, essas duas  modalidades 

caminham juntas. 

- As atividades que você exerce no TJ atualmente estão de acordo com aquelas descritas 

no edital do concurso para Pedagogo? Comente. 

Sim, está de acordo com aquilo, estão sim, justamente elas estão, como as atividades 

administrativas estão intimamentes ligadas as atividades pedagógicas, então ou seja, aqui eu 

elaboro propostas e encaminho pro pro, pra chefia imediata né para apreciação, propostas de 

ajustes na carga horária, propostas de justes na questão da aula propriamente dita, proposta de 

ajuste na documentação, agora nós vamos passar por uma reformulação de é uma nova 

roupagem  e a função pedagógica é importante nesse sentido.  

- Quais as contribuições do Pedagogo para este órgão? 

Ah sim, eu vejo assim, a minha contribuição vem sido importante porque, nós temos tenho 

feito alguns comparativos por exemplos nos tínhamos que deslocarmos de Porto Velho para 

resolver algumas questões aqui, agora eu já consigo resolver grande parte das questões 

pedagógicas, eu consigo resolver aqui. Porto Velho é a base das diretrizes da Escola né, é 

Porto Velho que contrata, é Porto Velho que direciona as Políticas macro do da Escola da 

magistratura, mas quando se trata do operacional mesmo, do Pedagógico operacional , nós 

precisamos arregaçar as mangas e fazer acontecer aqui, eu acredito que depois que eu vim pra 
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cá, não ta ainda como agente gostaria que estivesse, mas tem encaminhado pra isso nesse 

sentido. 

- Você acredita que a formação inicial (graduação em pedagogia) é suficiente para 

atuação no TJ? Justifique sua resposta. 

Tem. Eu Acredito que sim desde que esteja disposta inclusive pra continuar estudando, você 

tem uma base muito boa, o curso de pedagogia te da uma visão muito ampla da educação que 

nenhuma outra área da licenciatura te dá, é o pedagogo que examina, é na pedagogia que você 

trabalha a importância da didática, a importância do administração funcionar bem, o 

burocrático na escola porque é importante o burocrático, é o burocrático que te da alicerce e 

legitimidade, por isso que nossas ações precisam ser registradas e o registro é fundamental nas 

atividades Pedagógicas. Buscar uma Pós Graduação.  
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APÊNDICE D 

ENTREVISTA COM PEDAGOGA D 

 

 

Formação 

Sou de Guajará, sou formada pelo curso em Guajará mirim pela Fundação da Universidade 

Federal de Rondônia ano 2006, sou habilitada em Pedagogia com habilitação para as séries 

iniciais (anos iniciais), trabalhei na Educação quatro anos na função de merendeira, e depois 

mais quatro já como professora atuando, na minha área, trabalhei com ensino infantil, ensino 

fundamental, ensino médio. 

-Em sua opinião por que o Pedagogo tem sido solicitado para ambientes não escolares? 

É, quando saiu o edital do concurso eu vi que tinha uma vaga para pedagogo, tinha duas 

outras, mas pro Tribunal de Justiça, na hora até fiquei um pouco na com dúvida, por que eu 

não sabia qual seria a diferença né de lotação Tribunal de Justiça e Porto Velho, digo ah mas 

tudo é em Porto Velho como que é, mas eu vou tentar, tinha uma vaga pra Pedagogo que essa 

vaga ela foi criada em 2010 pela Resolução em 2010 foi um cargo que hoje agora depois que 

eu entrei que tomei conhecimento, foi criado exclusivamente, não exclusivamente porque eu 

to subordinada à Diretoria da Emeron, e ao Juiz, o Juiz no caso aqui das Medidas 

Alternativas, né, que a vaga solicitada foi para.  

De inicio Natiele, De inicio Natiele, quando falaram assim, que eu viria, que das duas vagas 

uma era para a Escola da Magistratura, eu digo ah então eu vou para outra área, é vou ficar 

acho que em algum fórum ou em alguma comarca aí, e ai de inicio pensei que iria trabalhar 

com os adolescentes, as crianças e adolescentes, porque precisa muito de um olhar 

pedagógico pelas coisas que acontecem na Vara da Infância e da Juventude, mas ai quando eu 

cheguei aqui acho assim, nossa muito importante principalmente pela formação da equipe que 

o Dr. Sérgio (Juiz responsável pela Vara) almeja que é uma equipe multidisciplinar, que 

também o Conselho Nacional de Justiça também já deseja que pelo menos tenha, só que o 

Conselho Nacional fala em específico na Criança e adolescência para Crianças e adolescentes, 

mas assim em Medidas Alternativas eu entrei em contato com uma Pedagoga do Pará NE logo 

quando eu cheguei devido essa,  digo meu Deus o cargo é novo eu sou a primeira não há um 

trabalho em andamento como eu vou fazer e agora, e ai eu comecei a pesquisar e já existe no 

estado do Pará, existe a equipe Multidiciplinar formada por Psicólogos, Assistente Sociais e 

Pedagogos, pois é então é extremamente necessário liguei pra moça de lá conversamos sobre 

algumas atribuições do Cargo, e ai agente ta trocando ideia, mas eu acho assim essencial pra 

essa equipe entendeu, por que o Assistente  Social ver mais a questão da Sociedade em si do 

como tá aquele individuo na sociedade, eu já tenho mais um olhar pedagógico né,  como que 

tá a educação do Reeducando, da família do Reeducando se estão todos na escola, estão 

precisando de alguma informação, esse pessoal que normalmente que comete algum crime e 

que  vem pra cá pra pagar uma Medida alternativa, é tenho observado assim a maioria deles 

não têm escolaridade entendeu, então assim precisa ta passando referente de cunho 

pedagógico mesmo, acho extremamente necessário importante. 

Por que assim há, eu tenho observado pelas entrevistas que eu tenho feito aqui que o pessoal 

que são atendidos eles precisam mesmo, por que tem deles que não sabem por exemplo que o 

Enem serve pra eles obter o certificado do ensino médio pra aqueles que pararam no segundo 

ano, eles não tem esse conhecimento, eles não tem conhecimento por exemplo do provão que 
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é, executado pelo  EJA pela Educação de Jovens e Adultos então assim, precisa de alguém de 

ta nessa área pra reencaminhá-los a escola porque a educação ela faz parte da reintegração 

dele na sociedade né, muitas vezes, eu não vou dizer, eu que trabalhei na escola não vou dizer 

que a escola falhou, mas também naquele momento que ele esteve na escola ele não quis 

aproveitar aquele espaço e se encaminhou pro outro rumo mas ai, aqui no judiciário quando já 

é na parte da execução logo quando eles vem, eles já vem com a pena já aplicada agente só 

vai executar, encaminhar pra instituição onde ele vai ta exercendo, pagando a pena prestando 

serviço e ai eles, é eles tão alheio estão fora da escola a maioria estão fora da escola, eles não 

tiveram né interesse  então assim apresentar pra eles que há uma segunda chance também na 

educação e o quanto é importante a educação pra eles voltarem para a sociedade,  a 

qualificação profissional, que é uma coisa que agente assim ta planejando para 2015, vai ta 

buscando parcerias do Tribunal pro Senai, vamos ver como é que fica pra questão da 

qualificação a maioria do pessoal que vem aqui é pedreiro né e sem qualificação ou trabalham 

com panificação então assim essa é a característica, eles precisam de mais formação nesse 

âmbito educacional. 

- As atividades que você exerce no TJ estão de acordo com aquelas descritas no edital do 

concurso para pedagogo? 

É ainda não estão totalmente de acordo devido não sei se você observou a questão do espaço, 

entendeu ali são uma assistente social e três assistentes social estagiárias, então assim o 

espaço que não tá ruim só para o Pedagogo, né tá ruim pra todo mundo né, até pro pessoal de 

psicologia que precisa de um espaço pra tá fazendo as entrevistas então assim a questão do 

espaço tem prejudicado muito, o Dr. Sérgio tem trabalho muito no sentido de resolver isso ai, 

qual seria a minha atribuição pelo Edital e pelo Madec que é o Manual de descrição de cargos 

do Tribunal, tenho até impresso ele aqui depois te passo tá, é seria eu tá reencaminhando esse 

pessoal que vem aqui pra as escolas, tá fazendo entrevista com eles, pra saber qual é a 

dificuldade deles pra se eles tem vontade de voltar a estudar, e de ta conversando com o Juiz 

que é o Dr. Sérgio pra tá vendo como é que faz essa substituir essa aplicação da pena por ele 

tá frequentando algum curso de qualificação profissional, visitando as instituições aquelas que 

já estão cadastradas, ve como que tá o andamento destas atividades ve como que tá o 

cumprimento das medidas e a questão da família deles também, porque assim, se é uma 

medida alternativa essa medida ela tem ir além do que o próprio cumprimento da pena, a 

pessoa vem aqui recebeu dois anos então vai prestar dois anos de serviço á comunidade, sim 

mas é só isso ele vai só prestar o serviço dele, e como que tá o processo? o que aconteceu com 

ele nesse processo todo ? E depois ele reincidiu? Ele voltou a cometeu um novo crime? Né ele 

foi, hoje ele tá integrado na sociedade? ele recebeu alguma qualificação, então assim vejo que 

o jurisdicionado tem tido olhar mais assim até de cunho pedagógico mesmo, e eu louvo a 

Deus por isso porque colocar só na cadeia, já não resolve mais a gente sabe disso, 

infelizmente as vezes a gente se revolta, ah mas cometeu um crime e agora vai tá pagando, vai 

tá prestando serviço e fica por isso mesmo,  sim e só jogar na cela se ele for jogado  vai 

resolver o problema? ele vai ta de volta depois na sociedade muito pior né, então agente  

trabalha nesse sentido, ai os outros tem muito outros, é  contribuir nas ações sociedade, visa a 

promoção da cidadania, mas como fazer isso  entendeu, tudo é questão do espaço mesmo, isso 

aqui pode até ficar contigo,  isso ai foi um documento que eu enviei pro Tribunal que foi do 

Madec mesmo tá tem atá a  fonte ai pra vc já colocar na bibliografia, então assim o que eu 

faço hoje aqui, algumas conversas, né quando eu faço entrevista quando eles terminam a 

prestação de serviço e ai eles vem aqui comigo, tem sempre que nessa entrevista, Natiele eles, 

é uma forma de avaliar o nosso serviço e instituição que o receberam, ai eles colocam as 

dificuldades deles se conseguiram cumprir a medida se, o que mudou na vida deles, enfim e 
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planos, eles mencionam sobre os planos, e ai é nesse momento de abordagem que eu vou 

inserindo alguma coisa se está estudando se não tá , se os filhos estão na escola, é se se se tá 

tudo bem, ou se não está o que tá faltando pra está na escola, se a pessoas tá estudando, ai eu 

vou passando essas informações porque eu precisava organizar um espaço com essas 

orientações constantes, com calendários de provões, calendário de enem, porque veio uma 

moça aqui que eu conversei com ela, ela disse que não fez porque não sabia, nem se quer, tem 

vontade mas não tem assim, sabe passou, tem gente que vem aqui e diz ah tô muito velho pra 

isso, gente nova, né então assim, meu momento de abordagem sobre a questão educação tem 

sido nas horas das entrevistas finais, só que ai eu já perco o contato com essa pessoa, porque  

ela faz a entrevista  ai, vai pro processo de pede arquivamento de processo e ela não volta 

mais aqui, então assim essa abordagem deveria ser no inicio, quando ele vem pra começar a 

presta o serviço porque a gente vai ter o controle ele vai ta na instituição que a gente enviou, 

tem como ter contato tem como né ligando perguntando, então a questão do espaço mesmo 

tem prejudicando muito agente. 

Então foge um pouco fora do nosso contexto né mas como a gente tem constantemente 

habilidade de aprender ajuda e muito a nossa formação, acima de tudo quando a gente tem 

uma experiência já no âmbito da escola, acho que você tem isso no estágio né, mas assim faria 

assim uma sugestão da própria Universidade tá inserindo alguma disciplina referente a área 

criminal ou área judiciária mesmo, não vou nem falar da , por que nunca, a gente basicamente 

moldado pra tá dentro de uma escola, avaliação é comportamento em fim, nada desse âmbito 

quando eu cheguei tive que ir pros livros, tive que ir pra internet, pra ta vendo essa questão, 

mas ajuda porque eu vejo a Pedagogia como um campo muito amplo, então ajuda sim, 

contribui muito, a minha formação, que também é igual a sua, que também foi pra series 

iniciais, me ajuda muito, porque assim a base que eu preciso ter é qual importância da 

educação pro individuo, no quê que ela contribui para o indivíduo, e essa  a pedagogia passa 

né, ela traz isso, então contribui muito mas poderia melhorar né abrir mais esse campo assim 

como o Tribunal agora abriu o campo pra Pedagogia, agora falta a Universidade abrir também 

pra tá proporcionando estágios né, nas áreas tem família, eu conversei com a moça que 

trabalha na Vara da Infância e Juventude ela falou da necessidade que eles tem lá de 

Pedagogo, ela falou assim  a necessidade “é tremenda- tremenda-tremenda,  então assim falta 

então assim um pouco da questão, ainda bem que você se interessou pelo tema né porque daí, 

tu já pode tá inserindo e outros talvez queiram tá enriquecendo mais ainda o teu trabalho 

dando continuidade né, por que teria, a Vara de Execuções e Penas de Medidas Alternativas 

que é aqui, teria a Vara da infância e Juventude pra tá tendo estagiário, pra ter mais contato.  

Eu: Porque assim na Universidade quem cursa Pedagogia, não sabe que tem pedagogo aqui no 

TJ. 

Eu fiz minha pós em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar, é tão assim novo pro Tribunal 

que quando eu fiz a solicitação, do meu, que a gente recebe pela pós graduação, a gente 

recebe um adicional, e ai eu fiz a solicitação do adicional e ai negaram o Decap negou a 

minha solicitação, ai diziam que a minha área de atuação não era do interesse da justiça, achei 

aquilo uma revolta, uma falta de conhecimento por parte do Decap sabe e ai o Presidente, 

acho que foi o Secretário solicitou que eles enviassem então quais eram os cargos e quais 

eram as minhas atribuições no tribunal, na hora assim me subiu o sangue sabe por que assim, 

acho que se o Decap ia fazer uma avaliação tinha dessa que no mínimo ler o Madec que o 

nosso Manual de Descrição de cargos pelo menos isso, isso ai tirei do Madec, ai eles foram e 

me enviaram, não sei como que eles trabalham lá nisso solicitando, ai mandei  assim,  peguei 

o nosso próprio edital do concurso, né e que já falam que citam dessas dessas atribuições ai e 



52 
 

 

 
 

enviei na hora o secretário aprovou entendeu então assim pra vc ver como é novo né, na hora 

assim me revoltei sabe mas tudo bem, vou enviar, eu fiz um documentozinho e enviei lá, pedi 

pra o Dr. Sérgio dá ciência pedi pra ele ler ele leu,  

O fato de ser a única entendeu, eu sei que faço parte de uma equipe né, de pedagogo, 

psicólogos, assistente sociais mas o fato de você não ter outro pedagogo do seu lado sabe tem 

hora assim que eu me sinto meio deslocada ainda, não sei se vão abrir a vaga pra essa área se 

vão ampliar, mas eu sinto falta de alguém pra tá pensando junto comigo, não sei acho que é 

isso, bom seria se fosse estendido pras comarcas do interior, seria bom, daí eu votaria pra 

guajara, é assim eu sou de lá, mas quando eu fiz pra cá eu fiz ciente de que seria porto velho, 

vim de coração aberto pra ficar, não vou ficar aqui sofrendo, mas se surgisse uma 

oportunidade pra lá, quem sabe futuramente, né eu creio que vai ampliar essa visão, e ai pro 

os interiores, é interessante. 

Eu: Você falou que tem um projeto, um planejamento para 2015— 

Planejamento para 2015 tava até compartilhando com a menina, seria a questão das parcerias, 

né com as instituições que oferecem cursos profissionalizantes, porque eu tenho observado 

que a maior parte da clientela aqui são pessoas desqualificadas, trabalham tem uma profissão 

mas são desqualificadas, mas não e outros não tem formação mesmo não tem nenhuma uma 

profissão então assim que vai tá ajudando muito pra eles tá se reinseridos na sociedade, ter um 

valor pra sociedade, porque assim um pedreiro que aprendeu ali só olhando ele não é 

valorizado, quanto aquele que fez um curso técnico pra área né, de eletricista, na parte de 

construção mesmo então vai tá c e ai a gente vai ver a questão do espaço, pra ver como que 

vai ser a forma de abordagem, com eles pra saber se eles vão ter interesse, quais os cursos que 

eles tem mais interesse, as mulheres curso de manicure, curso de cabelereiro, então assim eu 

vou tá indo nas instituições pra tá cadastrando, e ver como é que funciona, se é por convênio, 

inclusive hoje eu tenho que ligar pra uma moça lá no Sesi, pra saber como que é processo de 

seleção, como que tá o cronograma pra 2015, pra tá oferecendo, oportunizando né, a gente 

não vai tá obrigando  mas é oportunizar, essa é a nossa meta, é oportunizar. 

Eu: essa iniciativa é sua, ou da sua equipe? 

É minha. Apesar que o Dr. Sérgio quando ele solicitou o Pedagogo pra a equipe 

multidisciplinar ele já tinha essa visão, né então assim, é dele mas assim também, quando 

você se depara com a pessoa, que ela fala da profissão dela, ou que ela fala que não você sente 

a necessidade, e a gente tem esse olhar o “trabalho edifica o homem né, então assim ele 

precisa se qualificar, então assim ,é uma ideia inicial deles, e pela minha observação direta 

também né eu vejo que é necessário isso ai, tá encaminhando porque eles não sabem, nem eu 

mesma se você me perguntasse assim ai, vamos supor eu , pretendo muito fazer um curso de 

confeitaria, eu pretendo fazer, se vc me perguntar onde tem esse curso, quanto que é, é pago 

né, eu não saberia te responder, quem dirá eles assim que eles vive para o trabalho pra família, 

né e tem os a fazeres diários eles não se sentem nessa condição, eles  normalmente eles se 

desvalorizam muito o potencial deles sabe. 

Eu: mas também, muito pela questão social em que eles vivem? 

Acredito, acredito, então assim eu penso se um filho ver o meu pai tá estudando, meu tá 

fazendo um curso, eu quero isso pra mim também, não o pai basta só falar: tá vendo eu tô 

nessa vida vê se tu estuda, ele ver o pai dele fazendo, ve o pai dele estudando, é sempre o 

pessoal aqui que se você observar as característica deles o perfil é, até me arrependo de no 
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começo não ter feito um questionário, desejo fazer um curso, mas assim fiquei meio 

deslocada em questão do espaço,  

Mas agora as meninas já providenciaram a mesa acho que chega semana que vem, e o 

computador e também e tem uma situação que vai acontecer que é um projeto piloto, a 

questão da justiça terapêutica, não sei se você já ouvi falar? então vou tá atuando nessa área, 

também com essas mesmas atribuições, o que é a justiça terapêutica é um programa que vai, 

que visa principalmente tá trabalhando com a reinserção na sociedade daquelas pessoas que 

cometeram crime em razão do uso de droga ou álcool, né que cometeram crime de menor  

potencial ofensivo, ai eles vão ser inseridos nesse programa, como é um projeto piloto ele é 

limitado, acho que serão 24 participantes, e ai serão trabalhados a  questão social, psicológica 

parte pedagógica, né pra ver, mas é um sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


