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RESUMO 

O presente trabalho monográfico teve como objetivo principal analisar as diferentes 

perspectivas de atuação profissional existente no atual mercado de trabalho para o 

profissional da área de pedagogia. Sabemos que o pedagogo é o profissional que 

atua em várias instâncias da prática educativa, sendo assim é fundamental a 

importância que esse profissional desenvolve em todas as instituições que possuem 

essa finalidade. Por meio deste, o trabalho abordou a sua ação em ambientes não 

escolares, focando principalmente no trabalho que o pedagogo desenvolve dentro 

no Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo uma 

Organização Militar da Força Aérea Brasileira, abordando quais são as atividades 

que são desenvolvidas dentro desta organização tanto no âmbito militar como no 

âmbito acadêmico, relacionando as duas vivências. A pesquisa realizada adotou 

como abordagem qualitativa uma pesquisa de metodologia exploratória. O trabalho 

se desenvolveu por meio de pesquisa documental de documentos de ensino 

referente aos cursos oferecidos dentro da FAB, assim como coleta derelatos 

pessoais por meio de entrevistas semiestruturadas com os profissionais da área de 

educação que atuam nesta unidade e com o reconhecimento dos saberes 

profissionais adquiridos no Curso de Pedagogia e no exercício da profissão. Ao fim, 

possibilitou uma reflexão sobre os diferentes espaços de atuação do pedagogo, visto 

que parte de uma análise acerca do processo histórico que ocorreu no percurso 

desta profissão no Brasil, expondo as várias mudanças que ocorreram ao longo do 

tempo para a construção da identidade do pedagogo na atualidade.Os resultados 

alcançados mostraram que o campo de atuação profissional é bem amplo e deste 

modo a atuação na FAB se desenvolve por meio de coordenação e elaboração de 

propostas pedagógicas para o desenvolvimento de cursos oferecidos no contexto 

militar. 

 

Palavra Chave: Pedagogia não escolar; Formação; Atuação na Força Aérea. 
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ABSTRACT 

The main objective of this monographic work isto analyze the different perspectives 

of professional performance in the current job market for professionals in the area of 

pedagogy. We know that the pedagogue is the professional that acts in several 

instances of the educational practice, and thus, it is fundamental the importance that 

this professional develops in all the institutions that have this purpose. Through this, 

the work addressed its action in non-school environments, focusing mainly on the 

work that the pedagogue develops in the First Integrated Center of Air Defense and 

Air Traffic Control a Military Organization of the Brazilian Air Force, addressing the 

activities that are developed within this organization both in the military and in the 

academic field, relating the two experiences. The work was developed through 

personal reports collected from semi-structured interviews with the professionals of 

the area of education who work in this unit and with the recognition of the 

professional knowledge acquired in the Course of Pedagogy and in the exercise of 

the profession. Thus, it is a qualitative approach with an exploratory methodology. 

Finally, it provided a reflection on the different spaces of action of the pedagogue, 

since part of an analysis about the historical process that occurred in the course of 

this profession in Brazil, exposing the various changes that have occurred over time 

for the construction of the identity of the Pedagogue nowadays. The results showed 

that the field of professional activity is very broad and in this way the performance in 

the FAB is developed through coordination and elaboration of pedagogical proposals 

for the development of courses offered in the military context. 

 

 

Keyword: Non-schoolpedagogy; Formation; Acting in the Air Force. 
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Memorial Educativo 

Sou natural da cidade de Brasília e foi aqui onde iniciei a minha trajetória 

estudantil aos cinco anos de idade, no ano de 1996, em uma creche localizada na 

região administrativa do Guará I.  

Porém, esse não foi o meu primeiro contato com o mundo letrado, recordo-me 

que foi entre os meus três e quatro anos que comecei a ter o meu primeiro contato 

com as letras do alfabeto. Minha mãe possuía o hábito de ler histórias para mim e 

para a minha irmã gêmea e foi através dessa atitude que despertamos o interesse 

para a alfabetização. 

Obtive uma experiência traumática ao adentrar a minha primeira creche. 

Possuo uma ligação extremamente forte com a minha irmã gêmea que sempre teve 

um gênio muito difícil e em decorrência disso os professores decidiram que para um 

melhor aproveitamento o ideal seria nos afastarmos, mantendo cada uma em uma 

sala de aula. Ambas chorávamos diariamente, e a partir dali começamos a 

demonstrar um grande desinteresse pela escola.  

Aos sete anos de idade comecei a estudar em uma escola pública localizada 

no Cruzeiro Novo. Foi nessa época que conheci uma das professoras que mais 

marcaram a minha história estudantil. 

No ano seguinte, a escola novamente optou por afastar a mim e a minha irmã, 

mantendo cada uma em uma sala de aula, alegando que era necessário desfazer o 

nosso laço para que de forma independente pudéssemos construir nossas relações 

sociais, pois mantínhamos os mesmos grupos de amigos. 

Foi nesse ano, no nosso segundo ano do ensino fundamental que comecei a 

despertar um grande interesse pela leitura e escrita, ao mesmo tempo em que minha 

irmã demonstrava um interesse e uma facilidade na área de exatas. E foi a partir dai 

que minha mãe decidiu que permaneceríamos juntas, não deixando com que a 

escola viesse a nos afastar novamente, pois dessa forma poderíamos ajudar uma à 

outra com as áreas que possuíamos mais afinidade. 
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Estudei em escola pública durante toda a minha escolarização. E foi no meu 

primeiro ano de Ensino Médio que surgiu a oportunidade de participar do programa 

do governo ‘’Jovem aprendiz. ’’ lembro-me que não tive a oportunidade de escolher 

aonde eu iria trabalhar, os professores da escola decidiram para quais alunos iriam 

disponibilizar as vagas. 

Fui escolhida entre poucos alunos a ganhar uma das vagas. Comecei a 

trabalhar em um projeto do governo que possuía o intuito de capacitar e preparar 

jovens com necessidades educacionais especiais para o mercado de trabalho. E foi 

nesse ano que descobri o meu amor pela docência. 

Sentia-me completamente realizada com o trabalho que ali desenvolvia, 

auxiliando a professora em sala de aula. Era uma imensa satisfação ver o 

desenvolvimento daqueles alunos, seus esforços e suas conquistas no mercado de 

trabalho. Meu coração transbordava de alegria por honradamente participar de um 

momento tão especial para aqueles alunos e seus familiares. 

Desse momento em diante eu já sabia que a minha escolha profissional 

estava feita. Já decidida sobre o que eu gostaria de cursar, resolvi testar os meus 

conhecimentos no meu terceiro ano do ensino médio realizando o processo seletivo 

do vestibular do meio do ano da Universidade de Brasília. 

Confesso que inicialmente optei em fazer a prova apenas para possuir um 

breve conhecimento sobre como me preparar para a realização da prova que faria 

ao final do ano. Sendo assim, foi uma grande surpresa quando uma colega de 

classe me ligou parabenizando pelo meu ingresso na universidade, pois até aquele 

momento eu não havia me preocupado com os resultados já que na minha 

percepção eu não havia feito uma boa prova e nem me preparado adequadamente 

para tal. 

Fui à primeira aluna daquela escola pública a ingressar na UnB após 32 anos 

sem que nenhum aluno o conseguisse. Foi uma grande conquista para a escola, 

lembro que além de uma grande festa, a escola me parabenizou com uma faixa, a 

qual eu guardo até hoje. 
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Porém, como não possuía o meu certificado de conclusão de ensino médio, 

precisei recorrer à justiça, conseguindo o direito de realizar uma prova em que eu 

deveria acertar mais de 80% das questões para conseguir o meu certificado. 

Ao ingressar oficialmente a UnB, me senti completamente perdida, pois não 

conhecia ninguém que havia chegado até ali. Sentia-me desamparada em relação 

ao curso, possuía muitas dúvidas e não encontrava ninguém que pudesse me 

auxiliar. Em decorrência disso atrasei bastante o meu curso por falta de 

conhecimento nos projetos obrigatórios e em matérias obrigatórias que possuíam 

pré-requisitos que eu ainda não possuía.  

Posteriormente, perdi inteiramente um semestre devido a uma grave doença 

com minha mãe, momento em que eu optei por ‘’abandonar’’ para poder dedicar 

todo o meu tempo apenas cuidando dela no hospital. Não possuía o conhecimento 

de trancamento. Foi no semestre seguinte, que o Coordenador finalmente me 

orientou em relação a isso, e logo o fiz, mantendo o trancamento geral do curso no 

ano seguinte.  

Ao retornar o curso encontrava-me fora do fluxo e precisei correr contra o 

tempo. Já havia realizado alguns estágios obrigatórios e não obrigatórios possuindo 

algumas experiências e vivências dentro de sala de aula, como educação infantil, 

educação especial, educação para crianças em situações de vulnerabilidade, EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) e educação popular. Tive a oportunidade de atuar 

profissionalmente em várias modalidades de ensino. 

Fiquei surpresa ao perceber a quantidade de áreas que eu poderia seguir na 

minha formação em pedagogia. Foi através de uma experiência em estágio 

remunerado realizado na FAB que surgiu o interesse neste trabalho acadêmico. 
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Estagiei na FAB durante dois anos e meio e foi dentro dessa organização que 

aprofundei os meus conhecimentos sobre as percepções profissionais de um 

pedagogo em um ambiente não escolar, algo que até então era completamente 

desconhecido para mim. Surgiram em minha mente, grandes questionamentos 

sobre os campos de atuação da profissão que estou me formando. Eu sentia uma 

grande necessidade em compartilhar com os meus colegas de curso as experiências 

que vivenciava ali. 

Sinto que possuo uma ótima base para compreender as percepções do curso 

e seus desdobramentos, através de algumas matérias de políticas públicas e 

educacionais que possuímos em nosso currículo.  

É com imenso esforço e dedicação que consigo chegar à reta final dessa fase 

importante em minha vida. Apesar das dificuldades e dos medos que encontrei em 

meu caminho, me sinto forte e preparada para encarar os próximos desafios que 

encontrarei a seguir.  

Sei que esse é um grande passo e talvez o primeiro entre os mais 

importantes que ainda pretendo conquistar. A busca pela nossa realização 

profissional não para, precisamos nos atualizar a cada passo, e esse é apenas um 

degrau de uma imensa escada que eu almejo subir. 
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INTRODUÇÃO  

 

a) Delimitação do tema: A atuação do pedagogo na Força Aérea Brasileira. 

O pedagogo é o profissional da área de educação que atua em ambientes 

pedagógicos. Dessa forma, sua atuação pode ocorrer em qualquer ambiente que 

possua uma finalidade educativa e não apenas dentro do ambiente escolar. 

‘’Há uma diversidade de práticas educativas na sociedade e, em todas elas, 

desde que se configurem como intencionais, está presente a ação pedagógica. ’’ 

(LIBÂNEO, 2010, p.58).  

De acordo com Libâneo (2010), é relevante entender a importância do 

pedagogo nas relações atuais que abrangem o seu mercado de trabalho, 

compreendendo que a sua atuação se estende para além da sala de aula. O 

pedagogo convive com formações externas, dessa forma é necessário entender as 

relações que o cercam para poder compreender a sua atuação.  

A formação acadêmica do pedagogo prepara-o para que ele desenvolva suas 

atribuições em qualquer ambiente visto que o mercado de trabalho cresceu 

bastante, seja no âmbito privado ou público.  

Em sua formação pedagógica o profissional da área de educação trabalha em 

um processo de constante construção, o conhecimento é algo adquirido dia após 

dia. Conhecer as atribuições do pedagogo em ambientes escolares e não escolares 

é importante para poder compreender de que forma a sua atuação ocorre no 

ambiente específico em que o mesmo se encontre. 

O curso de pedagogia ofertado pela Universidade de Brasília é um curso que 

contempla a formação docente do pedagogo e a sua atuação em espaços escolares 

e não escolares. A formação acadêmica dos estudantes do Curso de Pedagogia 

compreende a relação entre ensino, pesquisa e extensão, com a construção teórico-

prática dos conhecimentos no campo educativo. 

Assim, a pergunta que move esse trabalho é: como se dá a atuação do 

pedagogo em espaços não-escolares? 
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Diante do exposto, o referido trabalho teve como objetivo geral o de analisar 

como se da à atuação do pedagogo na FAB, mais especificamente no Primeiro 

Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I) que é 

uma unidade pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB).  

Para alcançar o objetivo geral, foram delimitados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar como é a atuação do pedagogo em espaço não-escolar nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de pedagogia. 

 

 Analisar o papel do pedagogo na Força Aérea Brasileira. 

 

 

 Analisar a percepção dos pedagogos da FAB sobre a sua atuação 

profissional. 

A FAB é um órgão público que de acordo com a Constituição Federal estabelece 

como destinação das Forças Armadas a defesa da Pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, de onde 

derivam a missão e as atribuições do Comando da Aeronáutica. Cabe à 

Aeronáutica, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento 

nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República.  

O interesse em trabalhar com a seguinte temática surgiu a partir de uma 

experiência profissional na oportunidade de desenvolver estágio na Organização 

Militar na área pedagógica. Ao conhecer o ambiente militar fiquei surpresa ao 

perceber a forma como a atuação pedagógica ocorre de maneira ativa dentro de 

toda a instituição.  
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A importância do tema em estudo para a pedagogia se destaca na relação 

dos estudantes com o curso. Ao ingressar no curso de Pedagogia a maioria dos 

estudantes possuem ainda uma visão um tanto quanto distorcida e superficial sobre 

a sua área de atuação, entendendo e conhecendo o pedagogo apenas como 

docente, desconhecendo a relação entre a base docente e as possibilidades de 

atuação profissional, não conhecendo ao certo onde este profissional pode atuar. Ao 

abordarmos alguns espaços não-escolares no exercício de sua função, estamos 

ampliando as diversas possibilidades de atuação de forma a aumentar as 

expectativas a respeito desta profissão. 

Sendo assim, a seguinte temática buscou sanar possíveis dúvidas a respeita 

da profissionalização pedagógica na atualidade de acordo com o seu crescimento 

indispensável, desmembrando a importância que esse profissional possui em suas 

várias formas de atuação e objetivando conhecer um olhar crescente sobre o curso 

de Pedagogia de acordo com a sua formação, identidade e campo de atuação. Ou 

seja, os pedagogos devem ser preparados e capacitados profissionalmente para 

cenários mais abrangentes, diversificados e multiculturais. 

A sociedade atual exige uma educação e uma formação necessária e 

competente que esteja comprometida com as transformações que a educação vem 

passando. A educação possui como práticas pedagógicas o desafio de exercer 

atividades específicas de acordo com as atuais exigências. 

Por fim, o trabalho pretendeu trazer reflexões que sejam capazes de nortear 

futuros debates sobre o curso de pedagogia, sua identidade e formação sobre o 

conceito que se tem sobre esta profissão e a sua importância no atual mercado de 

trabalho. 

A relevância do tema para o exercício profissional é compreender de que 

maneira o profissional da área de pedagogia está atuando em uma visão 

contemporânea por meio de uma reflexão e sistematização sobre o processo de 

educação a partir de uma compreensão a respeito da formação deste profissional 

nos dias atuais. 
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A partir das diversidades de práticas que se articulam ao longo da formação 

acadêmica e quais são os seus espaços de atuação tanto no âmbito escolar como 

em espaços não-escolares, enfatizando a importância que essa profissão possui nos 

diversos ambientes educativos que se faça importante a sua presença.  

Trata-se, portanto, do conhecimento que conduz o trabalho pedagógico em 

suas interfaces de acordo com as exigências sociais e globais que encontramos hoje 

em dia em suas diversas formas de atuação e em diferentes contextos. 

Assim, a seguinte temática faz-se importante pela formação profissional do 

pedagogo no entendimento de seus desdobramentos em múltiplas especializações 

profissionais além da docência. 

Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa e do tipo exploratória a 

partir de uma entrevista semiestruturada com o objetivo de alcançar o que 

inicialmente foi proposto com este trabalho. 

De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou 
medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na 
análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que 
vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção 
de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo 
contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, 
dos participantes da situação em estudo. (GODOY, 1995, p.58). 

De acordo com o que propõem a metodologia qualitativa, a pesquisa propôs 

manter a relação direta junto ao sujeito, pois não se trata de uma análise e sim de 

levantamento de dados por meio de opiniões, para assim debater e responder ao 

objetivo proposto. 

Segundo Temporini e Piovesan (1995) ‘’pesquisa exploratória, na qualidade 

de parte integrante da pesquisa principal, como o estudo preliminar realizado com a 

finalidade de melhor adequar o instrumento de medida à realidade que se pretende 

conhecer. ‘’ (p. 321). 

A pesquisa foi realizada em três etapas: 

Etapa 1: Pesquisa documental - Análise das DCNs. 
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Nessa etapa, buscou-se atender ao objetivo de identificar como se dá a 

atuação do pedagogo em espaço não-escolar nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de pedagogia. 

A importância política deste documento se justifica por diferentes aspectos. 

Em primeiro lugar, este documento de Diretrizes é fundamental para consolidar os 

direitos sociais educacionais garantidos a todos pelo Estado. Ou seja, as diretrizes 

são partes fundamentais orientadoras do processo de educação em sua totalidade. 

Sendo assim, as DCNs são essenciais para subsidiar os sistemas de ensino em 

todas as instituições que possuem alguma finalidade educativa. 

As DCNs determinam competências e âmbitos de conhecimentos os quais 
manifestam o que será considerado relevante na profissionalização dos 
educadores. Estes elementos, ao mesmo tempo em que demarcam pontos 
centrais da organização pedagógica e institucional, também objetivam a 
constituição de uma base comum para a formação dos professores 
brasileiros por meio da “revisão criativa dos modelos hoje em vigor” 
(BRASIL, 2001, p. 4). apud SCHNEIDER, 2007, p.14. 

Desse modo as DNCs são bases fundamentais para melhorar a qualidade de 

formação dos professores em licenciatura. Podendo compreender todo o seu 

processo de preparação e as exigências estabelecidas para a formação deste 

profissional. 

Etapa 2 : Pesquisa documental – (Documentos FAB). 

Em um segundo momento, buscou-se analisar o papel do pedagogo na força 

aérea brasileira. Para isso, foi analisada toda a documentação interna da 

aeronáutica como Normas Reguladoras de cursos do Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo por meio da ICA 37-269/2014 e o PCA 37-10, referente ao ingresso e 

permanência dentro da FAB a partir de documentação específica que trata sobre a 

carreira militar mostrando as condições e os procedimentos desenvolvidos dentro da 

Organização pelos profissionais da área pedagógica. Tais documentos são parte 

integrante de normas estabelecidas internamente para manter a segurança 

soberania do Espaço Aéreo. Para todos os fins, a responsabilidade pelo conteúdo 

disponibilizado é parte integrante do COMAER. 
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Etapa 3:  Pesquisa de campo - Entrevista semiestruturada com pedagogos que 

atuam na FAB. 

Para finalizar, buscou-se analisar a percepção dos pedagogos da FAB sobre 

a sua prática profissional. Foram ouvidos dois pedagogos que atuam dentro da 

Organização Militar do (CINDACTA I). O CINDACTA I é um órgão militar 

subordinado ao DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo.  

Essa etapa constitui-se em analisar o desenvolvimento e aprimoramento das 

funções realizadas pelos entrevistados, levando em consideração a sua 

especialização e formação acadêmica, bem como a sua atuação enquanto Civil ou 

Militar dentro de uma organização Militar pertencente a Força Aérea Brasileira.  

A entrevista ocorreu por meio de um planejamento de questões para atingir 

algumas finalidades específicas. Dessa forma, o presente trabalho adotou a técnica 

de entrevista semiestruturada por meio de perguntas abertas possibilitando a cada 

entrevistado exporem a sua própria opinião sobre o tema tratado de forma a 

acrescentar outros questionamentos a partir de cada pergunta de forma livre. O foco 

principal foi o de adquirir conhecimento e compreensão das atribuições 

desenvolvidas para esses profissionais e sua totalidade por meio dos 

questionamentos e hipóteses surgidas na entrevista. 

Nesse sentido, o objetivo da entrevista no presente trabalho foi coletar o 

maior número de informações pessoais a respeito da atuação pedagógica dentro da 

FAB. 

A entrevista serviu para buscar informações sobre opinião, concepções, 

expectativas e percepções do tema tratado. 

A escolha pela entrevista surgiu com a possibilidade de coletar dados e 

informações que não estão descritas de forma documental.  

Segundo Gil (1999) A importância da entrevista semiestruturada consiste na 

liberdade que o entrevistado tem em poder articular abertamente sobre o assunto 

proposto, sendo possível expor experiências e opiniões. 
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As entrevistas em profundidade foram realizadas de maneira individual e em 

dias diferentes. Por se tratar de uma entrevista semiestruturadas houve a 

possibilidade de coletar relatos individuais com informações que estão relacionadas 

ao tema a e profissionalização de cada um através de perguntas que não estavam 

formuladas no roteiro, porém a abertura da resposta abriu a possibilidade de 

explorar novas perguntas.  

As perguntas foram elaboradas por meio de uma fundamentação lógica. 

Houve uma interação direta do entrevistado com o pesquisador por meio da abertura 

que as entrevistas semiestruturadas possibilitam com informações e possíveis 

aprofundamentos das questões abordadas. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente dentro da própria Organização 

Militar sendo utilizado o próprio horário de trabalho para isso. O roteiro não foi 

adaptado, sendo utilizado o mesmo modelo pra cada entrevistado. 

A entrevista ocorreu através de questões abertas, possibilitando aos 

entrevistados exporem suas experiências pessoais assim como apresentarem suas 

opiniões com relação ao tema, conforme roteiro em anexo (Apêndice 1). 

Os sujeitos da pesquisa foram os Pedagogos que atuam na Organização 

Militar da Força Aérea Brasileira do CINDATA I, situado em Brasília-DF, sendo esses 

uma Militar Oficial Temporária - 2º Tenente: Fernanda Garcia Siqueira Maia, e o 2º 

entrevistado um Civil - Gilson de Oliveira. 

As entrevistas foram realizadas no Centro Integrado de Defesa Aérea e 

Controle do Espaço Aéreo – CINDACTA I, no período de 17/10/2016 e 31/10/2016. 

Esse trabalho está estruturado em três capítulos. No capítulo um, foi feito uma 

revisão literária sobre a atuação do pedagogo no espaço não escolar focando em 

como essa atuação acontece dentro da FAB. O capítulo um buscou como objetivo 

obter uma visão mais ampla sobre os espaços de atuação deste profissional. 
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O primeiro capítulo do trabalhou com uma análise documental referente ao 

que está previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como analisou os 

documentos oficiais da área de educação da Força Aérea Brasileira utilizada no 

Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA, 

situado em Brasília – DF, fazendo uma relação entre os dois. 

O segundo capítulo desta monografia apresentou o trabalho que o pedagogo 

desenvolve na FAB. Salientou qual a importância desta Organização para o nosso 

país e como este profissional pode ingressar e contribuir para a segurança do 

Espaço Aéreo. 

O terceiro e ultimo capitulo trata-se de uma análise por meio de uma 

entrevista semiestruturada com os pedagogos que trabalham na FAB. O objetivo 

constituiu em trazer uma reflexão sobre a opinião de quem atua diretamente dentro 

desta Organização fazendo uma relação entre a atuação com uma avaliação 

profissional e o que é proposto institucionalmente possibilitando aos entrevistados 

expressarem suas opiniões e suas experiências na área. 
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CAPITULO I - 
 

IDENTIDADE PROFISSIONAL E ATUAÇÃO DO PEDAGOGO  

O presente capítulo possui o intuito de discutir as trajetórias e mudanças que 

ocorreram na identidade profissional do pedagogo desde a construção do curso. 

Aborda-se de forma sucinta, os campos de atuação do pedagogo na atualidade, 

apontando a sua ação em ambientes educativos e em ambientes educativos não 

escolares. 

1.1 A construção histórica da identidade profissional do pedagogo 

Inicialmente, para entendermos como ocorre o processo formativo da 

educação é necessário compreender o significado do termo ‘’pedagogia’’ de forma 

ampla. 

A pedagogia ocupa-se de fato, dos processos educativos, métodos, 
maneiras de ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem mais 
amplo, bem mais globalizante. Ela é um campo de conhecimentos sobre a 
problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo 
tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa. (LIBÂNEO, 2010, p.29). 

 

O curso de Formação em Pedagogia no Brasil sofreu grandes mudanças, 

passando por quatro principais marcos legais ao longo do seu percurso. O curso foi 

concebido em 1939 na Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras.  

O Curso de Pedagogia foi criado pelo Decreto-Lei n. 1190, de quatro de abril 

de 1939, por ocasião da organização da Faculdade Nacional de Filosofia, projeto do 

então Ministro da Educação Gustavo Capanema, no governo de Getúlio Vargas. 

Ao ser criado, o curso visava à formação de bacharéis em Pedagogia para 

ocuparem os cargos técnicos em educação, ou seja, o curso inicialmente foi 

pensado para a formação de bacharel, e somente depois surgiu a necessidade de 

uma formação licenciada para a docência.  
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Os três primeiros anos do curso eram dedicados à formação em bacharel, 

sendo apenas o último ano dedicado à formação em licenciatura com o acréscimo 

das seguintes disciplinas: Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, 

Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação e Fundamentos 

Sociológicos da Educação, permitindo assim ao pedagogo atuar como professor do 

primário na Escola Normal. 

Sendo assim a década de 1930 foi marcada por importantes mudanças 

educacionais escolares quando surgiu inicialmente a necessidade de uma formação 

específica para a pedagogia em docência e não apenas um pedagogo técnico. Este 

profissional era ajustável a todas as tarefas não docentes dentro do campo 

educacional. Em vista disso começa a se delinear uma nova função ou um novo 

campo de trabalho.  

Outro marco importante aconteceu em 1962 com a estabilidade do currículo 

mínimo e a duração do curso, referente ao bacharelado, pois o curso permanecia 

dividido entre as duas habilitações (bacharel e licenciatura). O grau de dupla 

habilitação poderia ser obtido através do estudo comum entre disciplinas para cada 

modalidade. Nesse contexto, constituem-se dois conjuntos de estudos, um referente 

ao campo teórico do futuro profissional (História, Matemática, Letras etc.) e o outro, 

comum a todos, referente ao campo pedagógico. 

 Mas foi a partir do golpe de 1964 que as empresas da educação alcançam 
notável expansão, na medida em que o Estado criou mecanismos 
expressivos de ordem legal, como a Constituição, que abriram espaço à 
iniciativa privada, à educação como um negócio rentável. Os governantes 
militares tentaram se desobrigar de financiar a educação pública e gratuita, 
e estabeleceram as condições legais que viabilizassem a transferência de 
recursos públicos para a rede particular. (Assis, 2012, p.328). 

É importante ressaltar que o segundo marco legal teve início durante a época 

da ditadura militar no Brasil. Uma época de muitas revoluções, lutas e repressões 

em nosso país pela democratização da sociedade contra o regime militar. Ao longo 

desse período a educação passou por grandes mudanças, deixando de ser restrita e 

passando a ser universal. 

 

 



 
 

26 
 

Cruz (2011) afirma que o objetivo era manter uma formação universal, 

filosoficamente fundamentada, de modo que fosse possível abordar três aspectos ao 

mesmo tempo: Contribuir para a ampliação e o aprofundamento da formação geral 

de todos os estudantes; desenvolver a pesquisa científica ou formar autênticos 

intelectuais, e proporcionar aos professores da escola secundária sua formação 

científica.  

Essa década marcada pelo tecnicismo e a grande necessidade em 

trabalhadores para o mercado capitalista, entre eles os profissionais da educação, 

atendendo ao apelo desenvolvimentista da época, visando dinamizar a economia do 

país, o período foi caracterizado pelos investimentos em educação alicerçados no 

ideário tecnicista.  

O terceiro marco legal ocorreu em 1969. Foi a partir dai que o curso de 

Pedagogia foi novamente fracionado em habilitações técnicas com o intuito de 

formar especialistas voltados aos trabalhos de planejamento, supervisão, 

administração e orientação educacional dentro da organização escolar. Sendo esse 

o novo perfil do profissional de pedagogia até então. 

Foi nesse período que o Curso de pedagogia deixou de fazer parte da 

Faculdade de Filosofia e integrou-se a Faculdade de Educação, instituída pela 

reforma Universitária. 

O final da década de 70 e o início da década de 80 foram particularmente 
representativos das inúmeras críticas sofridas pelo curso, principalmente no 
que se refere à formação fragmentada e de forte caráter tecnicista e à 
ênfase na divisão técnica do trabalho na escola. As críticas foram 
construídas, principalmente, no seio do movimento pela reformulação do 
curso, desencadeado na década de 80 por professores, instituições 
universitárias e organismos governamentais. (CRUZ, 2011, p.49). 

 

A partir deste período houve um desencadeamento de movimentações sociais 

de professores e estudantes para a reformulação dos cursos de Pedagogia na 

década de 80 em defesa do curso e contra as mudanças impostas no regime militar. 
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Cruz (2011) afirma ainda que essas reformulações serviram para suprimir as 

habilitações referentes aos especialistas buscando trabalhar predominantemente 

com a formação do professor, incluindo o das séries iniciais do 1º grau, na época, 

hoje Ensino Fundamental. A ação docente passa a ser fundamental para o trabalho 

pedagógico. 

Essa luta buscou definir a identidade do pedagogo como docente defendendo 

os cursos de formação dos profissionais da educação separando e mantendo uma 

organização a partir de um núcleo comum para os diferentes níveis e modalidades 

de ensino. A especialização deveria preparar os profissionais para o campo docente, 

tanto para os espaços escolares quanto para o não escolares. 

O último, porém não menos importante marco legal do curso de pedagogia 

ocorreu em 2006 com a fixação das diretrizes curriculares para o curso. Esse marco 

diz respeito à formação dos profissionais da educação, onde definem que a 

formação de professores para anos Iniciais deve ser realizada exclusivamente nos 

cursos normais superiores. 

O pedagogo passa a ter uma formação voltada para se desenvolver 

profissionalmente no meio educacional escolar, na organização e na gestão do 

trabalho pedagógico e em diferentes contextos educacionais.  

 

O pedagogo contaria com um campo de atuação bastante largo, podendo 
atuar como professor da educação infantil, dos anos iniciais do ensino 
fundamental e das disciplinas pedagógicas do Curso Normal do nível médio 
e como dirigente escolar e dinamizador de projetos e experiências 
educacionais escolares e não escolares.(CRUZ, 2011, p.56). 

 

É nesse momento que o curso passa novamente por uma descoberta de 

identidade em que o pedagogo passa a ser o profissional da área da educação com 

habilidades necessárias para atuar dentro de qualquer contexto educativo e não 

somente em ambientes escolares. 
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O curso de Pedagogia recuperou assim a sua função como licenciatura, mas 

de forma ampla, com um desdobramento da sua atuação em duas alternativas, 

dentro e fora do ambiente escolar, sendo que em qualquer um deles a docência é 

indicada como base da organização curricular e, consequentemente, de sua 

identidade profissional. 

Tendo como base o marco histórico do curso de pedagogia, percebemos que 

a identidade deste profissional sofreu diversas mudanças em seu contexto de 

atuação, visto que historicamente o seu mercado de trabalho também cresceu 

bastante, ampliando sua ação profissional e possibilitando que o mesmo 

desenvolva-se em vários ambientes e não somente dentro de escolas. 

O processo de ensino-aprendizagem é muito presente na relação do 

pedagogo como atribuição do seu trabalho. 

Os tempos modernos secundarizam a noção de pedagogia como mera 
atividade prática, o "tomar conta das crianças", privilegiando a acepção 
enquanto indicadora de um programa, enquanto um conhecimento 
específico, um saber complexo a respeito da educação das crianças, da 
formação delas e dos adultos e das relações disso com a vida social em 
geral. (GHIRALDELLI, 2006, p. 39). 

Desta forma, destina-se ao pedagogo a função de auxiliar na construção para 

a aquisição de conhecimento perante a sociedade, ajudando a contribuir para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social do indivíduo. 

Além disso, o pedagogo ao longo de sua formação é qualificado para atuar 

em vários campos educativos, para atender demandas socioeducativas dentro da 

sociedade, visto que a educação acontece em todos os ambientes que nos 

relacionamos.  

1.2 As diretrizes curriculares para o curso de pedagogia no Brasil 

De acordo com o Ministério da Educação, cada curso de Graduação possui uma 

Diretriz Curricular (DCNs) única e própria, baseado na Lei 9.394, de dezembro de 

1996 (LDB), a LDB Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para o 

âmbito privado ou público. 
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As DCNs possuem metas e objetivos a serem alcançadas em cada curso, 

elas são publicadas com uma Resolução e com um parecer próprio para que cada 

curso possa atingir seus objetivos e metas de maneira legal. 

As diretrizes curriculares visam preservar a questão da autonomia, dando 

liberdade para a instituição desenvolver a sua própria proposta pedagógica. 

Ainda segundo o Ministério da Educação, a importância das Diretrizes 

Curriculares Nacionais consiste em promover o aperfeiçoamento da educação 

nacional, tendo em vista o atendimento às novas demandas educacionais geradas 

pelas transformações sociais e econômicas e pela acelerada produção de 

conhecimentos. 

É necessário destacar que a qualidade expressa no conjunto dessas 

diretrizes deve-se ao trabalho realizado pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE). 

É a partir dai que legalmente as ações são norteadas e direcionadas em 

relação a todos os acontecimentos educacionais, ajudando as instituições a 

elaborarem suas políticas de gestão mantendo a qualidade da educação. 

Assume-se, portanto, que as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação possuem como fundamento essencial a responsabilidade que o Estado 

brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, 

inclusão, permanência e sucesso das crianças, jovens e adultos em todas as 

instituições educacionais. 

Ainda de acordo com o Ministério da Educação, a educação deve ser 

compreendida e realizada como um direito individual humano e coletivo, implicando 

considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, para 

potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que este se torne apto 

para viver e conviver em determinado ambiente, em sua dimensão planetária.  

A educação é, pois, o processo de prática que se concretizam nas relações 

sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares. 
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A LDB possui atos legais que desempenham um papel necessário, por sua 

função referencial e obrigatória para os diferentes sistemas e redes educativos. 

De acordo com as DCNs do curso de pedagogia, está descrito na resolução 

CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 está previsto no 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.  

 

Assim sendo, o profissional da área de pedagogia está preparado para atuar 

de forma docente em espaços escolares com a sua inserção em sala de aula, assim 

como está capacitado para administrar seus conhecimentos em espaços não 

escolares desde que possua uma intencionalidade. 

As Diretrizes Curriculares que regem o curso de pedagogia ampara o seu 

direito e sua formação para que o pedagogo desenvolva seu trabalho em todos os 

ambientes educacionais, mantendo a relação pedagógica em atividades que não 

estão sendo ministradas dentro de uma instituição escolar.  

É importante valorizar as experiências que cada indivíduo traz consigo. Ser 

‘’pedagogo’’ é um processo construído de maneira diversificada.  

De acordo com o parecer CNE/CP nº 5/2005 sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Pedagogia, estabelecido no art. 4º do Projeto 

de Resolução constante no Parecer em pauta. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação 

na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

tarefas próprias do setor da Educação; 

II – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

projetos e experiências educativas não-escolares; 
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III – produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

Essas diretrizes trazem alguns debates para o campo da formação do 

pedagogo, possibilitando-lhe atuar na escola e em outros espaços nos quais estejam 

previstos seus conhecimentos. 

Assim tomando como fundamento os diversos espaços onde são necessários 

conhecimentos pedagógicos podemos concluir que essa atuação profissional está 

para além das rotinas escolares, assim como não está direcionada a um único 

público específico visto que está amparado e qualificado por sua formação em 

graduação em pedagogia para atuar em qualquer ambiente que possua uma 

finalidade educativa. 

Ainda de acordo com a LDB de 1996, está previsto em seu Art 1º que a 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É 

nesse sentido que a Lei ampara o pedagogo para que ele se desenvolva em 

espaços não escolares desde que a sua prática sirva para o aperfeiçoamento 

profissional. 

De acordo com a LDB/96 e as DCNs o pedagogo deverá ter uma formação 

teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do 

curso, mantendo a sua formação docente como base principal, pois possui um 

conhecimento mais abrangente, sendo preparado para atuar em espaços escolares, 

dentro e fora da sala de aula, e também em outros espaços onde se faz necessária 

a sua presença, ampliando dessa forma o seu conceito de docência. 

 

1.3 A atuação do pedagogo em espaços não escolares – desafios e 

possibilidades 

Hoje existe uma grande diversidade de atuação profissional para a área 

pedagógica. Nesse sentido o profissional da área de Pedagogia deve estar 

preparado para atuar com o saber produzido socialmente independente do seu local 

de atuação de acordo com o conhecimento adquirido durante o curso. 
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Segundo Pimenta (2001)  

O curso de Pedagogia destinar-se-á à formação de profissionais 
interessados em estudos do campo teórico-investigativo da educação 
e no exercício técnico- profissional como pedagogos no sistema de 
ensino, nas escolas e em outras instituições educacionais, inclusive 
as não escolares. (p.19) 

 

Não podemos compreender que o profissional da área de educação está 

capacitado para atuar apenas em ambientes escolares. É certo que a formação 

acadêmica do curso de pedagogia prepara o estudante para que ele desenvolva 

suas atribuições dentro da escola, atuando de forma docente nos anos iniciais, tanto 

na educação infantil como no ensino fundamental I, assim como para atuação na 

gestão educacional. Porém a atuação amplia-se para ambientes externos à escola. 

Na verdade, há um convite para que a Pedagogia e seus educadores 
compreendam-na como campo do conhecimento que reflete e teoriza a 
respeito dos fenômenos educativos, mas, além disso, planeja e define 
ações que produzam novas circunstâncias para exercer o ato pedagógico, 
com a finalidade de emancipação da sociedade como um todo. (FELDE, 
LIMA, KRAMER, WEYH, 2013, p.71).  

 

É nesse contexto que deve existir a articulação entre teoria e prática. De 

acordo com Pilletti(1995), a educação não deve ser confundida com a escolarização, 

pois a escola não é o único lugar onde a educação acontece. O processo de 

educação também está presente onde não há escolas. O saber é algo construído 

socialmente dentro e fora das instituições educacionais. 

Independente de qual seja o ambiente educativo, cabe ao pedagogo à 

responsabilidade de acompanhar todas as questões educacionais visando direcionar 

e qualificar esse processo em seu local de trabalho. 

A otimização no processo de formação do educador, para o mundo 
globalizado, implica em conquista da autonomia para a construção do 
próprio caminho na nova trajetória transformacional, o que exige 
atituderesiliente, ou seja, posturas pró-ativas, organizadas, éticas, positivas, 
flexíveis, bem como iniciativas educacionais que valorizem a diversidade; e 
ainda, em participação efetiva nos relacionamentos interpessoais não só em 
espaços escolares, como também em espaços não escolares. (Congresso 
Internacional de Pedagogia Social, 2006). 
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O pedagogo trabalha de forma ativa e direta nas relações com o outro, assim 

sendo, está qualificado para atuar em diferentes espaços que possuem estruturas 

organizacionais, tais como empresas privadas, hospitais, órgãos públicos ou 

empresas não governamentais e qualquer outro meio que necessite de um trabalho 

educativo. 

Desta maneira, Pimenta, (2011) aponta a docência como a base principal 

para a formação do profissional de pedagogia, de maneira que a sua atuação possa 

se expandir em todas as áreas cuja finalidade educativa seja um alvo presente. 

Define como área de atuação profissional, a docência na educação infantil, 
nas séries iniciais do ensino fundamental e nas disciplinas de formação 
pedagógica do nível médio, podendo atuar, ainda, na organização de 
sistemas, unidades, projetos de experiências educacionais escolares e não 
escolares; na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico 
do campo educacional; nas áreas emergentes do campo educacional. 
(PIMENTA, 2011, p. 28). 

É visível então que a especificidade do pedagogo abre espaço para a ação 

desse profissional em diversas áreas dentro de diferentes contextos educacionais do 

atual mercado de trabalho em todo o mundo, pois sabemos que atualmente toda 

empresa ou corporação possui um espaço educativo e dessa forma necessita de um 

profissional qualificado para atuar neste ambiente. 

Temos que pensar ainda que a educação se faz em toda sociedade, através 
de diferentes meios e em diferentes espaços sociais, e que, à medida que 
esta sociedade se tornou tão complexa, há que se expandir a 
intencionalidade educativa para diversos outros contextos, abrangendo 
diferentes tipos de formação necessários ao exercício pleno da cidadania; 
portanto as referências e reflexões sobre as diversas formas e meios de 
ação educativa na sociedade deverão também constar no rol de atribuições 
de um pedagogo e, mais que isto, referendar seu papel social 
transformador. (PIMENTA, 2011, p.110). 

O pedagogo começa a desenvolver um novo perfil no atual mundo do trabalho 

assumindo novos campos de atuação e, portanto, a educação sofre várias 

mudanças no seu conceito atual e dessa forma deixa de ser restrita apenas ao 

processo de ensino-aprendizagem dentro das instituições escolares, como até então 

era conhecida.  

Em ambientes não escolares, o pedagogo deve levar em consideração a 

construção de um conhecimento por meio de experiências individuais, levando em 

considerações suas crenças, vivências e concepções já criadas sobre a vida. 
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Freire (1996) Afirma que a educação não é exclusiva da escola, pois o saber 

é construído de acordo as possibilidades individuais de cada um.  

‘’É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se com sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. ’’ (p.12).  

É neste sentido que ensinar não é apenas transferir conhecimentos, a ação 

docente está muito além de uma ‘transmissão’ É um trabalho de construção de 

conhecimento que está envolvido entre o aprender e o ensinar. Necessitando ser 

administrada com um objetivo específico e com base nas necessidades de cada 

indivíduo. 

Ainda segundo Freire (1997), a formação da docência não pode reduzir-se em 

puros processos técnicos e mecânico de transferir conhecimentos, enfatiza a 

exigência ético-democrática do respeito ao pensamento, aos gostos, aos receios, 

aos desejos, à curiosidade dos educandos. 

É importante que o processo de educar seja desenvolvido de forma neutra, 

porém é importante que tenha uma coerência e que faça sentido em relação às 

práticas diárias para o sujeito que a receba, assim sendo, uma mesma metodologia 

de trabalho não operam necessariamente de forma idêntica em contextos diferentes. 

O direito de ser tratados com dignidade pela organização para a qual 
trabalhamos, de ser respeitados como gente. O direito a uma remuneração 
decente. O direito de ter, finalmente, reconhecidos e respeitados todos os 
direitos que nos são assegurados pela lei e pela convivência humana e 
social. O respeito a estes direitos é dever daqueles que têm o comando em 
diferentes níveis de poder, sobre a atividade de que fazemos parte. Sua 
responsabilidade exige deles ou delas que cumpramos os nossos deveres 
(FREIRE, 1997, p.44). 

Freire nos traz uma reflexão sobre o funcionamento organizacional. O ser 

humano é o agente condutor do conhecimento produzido dentro de qualquer 

empresa ou instituição, visto que é o seu conhecimento que contribui na sua atuação 

profissional independente do papel que ele estabeleça dentro da unidade. Sendo 

assim, é importante atribuir a sua valorização, seja ela feita de maneira remunerada 

ou com a sua atualização e capacitação profissional. 
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Sousa (2012) Vem nos dizer que é nesse contexto de valorização da 

educação e de estímulo ao desenvolvimento profissional das pessoas que surge a 

figura do pedagogo inserindo em novos ambientes. (p.1) 

O pedagogo em sua prática educativa deve lembrar-se de forma crítica que 

todas as nossas experiências contribuem para o processo formativo que é a 

educação, como uma forma de intervir no mundo, intervenção que deve ser feita 

através dos conhecimentos e dos conteúdos pedagógicos, não sendo o pedagogo 

apenas o reprodutor de conhecimentos.  

O pedagogo passa a ser visto como o mediador das relações pessoais e não 

somente como o responsável pelo saber adquirido e desenvolvido dentro das 

corporações. É importante manter uma coerência entre a relação teórica e prática da 

sua formação com a sua atuação aonde quer que este vá atuar profissionalmente. 
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CAPÍTULO II - 

O PEDAGOGO NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

O seguinte capítulo discorre sobre a atuação profissional do pedagogo dentro 

da Força Aérea Brasileira, mostrando a sua importância e a sua contribuição dentro 

dessa Organização Militar, a fim de atender ao objetivo de analisar o papel do 

pedagogo na Força Aérea Brasileira. 

2.1 Um breve histórico sobre a FAB 

A Força Aérea Brasileira (FAB) surgiu em 1941, durante a Segunda Guerra 

Mundial com o intuito de manter a soberania do espaço aéreo nacional, prevenindo 

e impedindo a prática de atos hostis ou contrários aos interesses do país. De acordo 

com o site Oficial da FAB, a mesma se constitui em uma Organização 

Governamental que possui o objetivo de manter a soberania do espaço aéreo com 

vistas à defesa da pátria.  

Certamente os meios aéreos, a interoperabilidade, a capacidade de comando 

e controle, e a estrutura organizacional se baseiam no perfil de qualificação dos 

militares que fazem parte da evolução da organização por meio de cursos de 

diversas áreas de conhecimentos que são desenvolvidas na FAB. 

Sendo assim, a FAB possui hoje cerca 67 mil homens e mulheres em todo 

pais que trabalham em prol da segurança do espaço aéreo nacional e internacional. 

O seu quadro de especialistas possui a atuação de diversas áreas profissionais, 

entre elas a da pedagogia. 

A FAB possui diversas unidades de Organizações Militares distribuídas em 

todo país (OM) que são subordinadas entre si, de modo que cada unidade pertença 

a uma cidade diferente.  

A organização que desenvolve o trabalho pedagógico dentro da Força Aérea 

em Brasília é o DEPENS (Departamento de Ensino da Aeronáutica) junto com a 

subseção da SIAT (Sessão de instrução e atualização técnica). 
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O DEPENS É a unidade do Alto Comando da Aeronáutica que tem por 

finalidade planejar, gerenciar e controlar as atividades de ensino, relativas à 

formação e à pós-formação de todo o efetivo do Comando militar da Aeronáutica 

(COMAER). 

Atualmente, 3.369 alunos estudam nas oito escolas subordinadas ao 

DEPENS: Academia da Força Aérea (AFA), Universidade da Força Aérea (UNIFA), 

Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), Escola Preparatória de Cadetes do 

Ar (EPCAR), Escola de Comando e Estado-Maior (ECEMAR), Centro de Instrução e 

Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da 

Aeronáutica (EAOAR) e Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica (CIEAR). 

Já a SIAT é a Seção de Instrução e Atualização Técnico sendo o setor 

organizador e responsável pela instrução e atualização técnica de seus integrantes, 

é responsável ainda pela coordenação dos assuntos educacionais sendo a seção 

responsável pela organização dos cursos oferecidos aos militares da força aérea 

Brasileira.  Está alocada dentro da OM do CINDACTA I. A SIAT pertence ainda ao 

DA (Departamento de Administração). 

O CINDACTA I foi pensando em 1972, através da Portaria nº 35/GM-4. O 

Ministério da Aeronáutica aprovou o início dos estudos e das pesquisas para 

implantação do Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (SISDACTA), 

criando a Comissão de Implantação do Sistema de Defesa Aérea e Controle de 

Tráfego Aéreo (CISDACTA). Estava selada a integração dos serviços de controle de 

tráfego aéreo e de defesa aérea brasileira. 

O CINDACTA I surgiu a partir do Decreto nº 73.160 de 1973 - na época, como 

Núcleo do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

(NUCINDACTA) - iniciando suas atividades no dia 22 de outubro de 1976. 
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No início da década de 80, passou a denominar-se Primeiro Centro Integrado 

de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), sendo lhe concedida 

autonomia administrativa através da Portaria 464/GM-3, de 17 de abril de 1980.  

2.2 A inserção do Pedagogo na FAB 

A inserção do pedagogo na Força Aérea Brasileira acontece através de 

concurso público. O processo seletivo é composto de provas escritas (língua 

portuguesa, conhecimentos especializados e redação), inspeção de saúde, exame 

de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação 

documental. 

 Após todas as etapas, o candidato desenvolve um curso de formação 

no CIAAR (Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica). 

O concurso serve tanto para os Oficiais de carreira como para os militares 

temporários. Os militares temporários permanecem dentro da FAB por 8 anos. Já os 

oficiais de carreira, por pertencerem efetivamente ganham a possibilidade de 

crescerem dentro da Organização Militar subindo a sua ‘’patente’’ através de cursos 

e provas realizadas internamente. 

2.3 O trabalho pedagógico 

O desenvolvimento do trabalho pedagógico está relacionado com 

planejamento de ensino, essa ação está vinculada com a atuação profissional na 

construção de Planos de Unidade Didática (PUD’s) nos quais estão previstos 

objetivos educacionais gerais e específicos e operacionais para a instituição além da 

elaboração e revisão de Currículos Mínimos (CM) e com a elaboração e orientação 

de demais processos educacionais. 

A elaboração de tais materiais educacionais possui a finalidade de contribuir 

para a formação do militar dentro da força aérea, pois a organização oferece 

diversos cursos que os militares necessitam fazer para a sua atualização técnica 

dentro da organização militar. 
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Os cursos são oferecidos em todo o Brasil, de modo que cada unidade 

concedente deve estar preparada para a realização dos cursos nos espaços físicos 

e externos, oferecendo estrutura adequada com material específico de acordo com a 

exigência do curso e profissionais capacitados para ministrarem as instruções de 

cada curso. 

Cada curso em sua individualidade possui o objetivo de acompanhar a 

evolução tecnológica, técnica, operacional ou administrativa, com normas 

direcionadas a forma de capacitação e pesquisa, definindo programas, planos e 

seus respectivos procedimentos de concepção, composição, ativação e avaliação. 

Além disso, torna-se necessário dimensionar sua aplicação, preparo e validação, 

observando-se as responsabilidades no planejamento e gestão. 

É desse modo que cada curso ou treinamento técnico possui uma 

qualificação específica ao desempenho das múltiplas atividades necessárias 

dentro das organizações militares, pois cada curso possui a possibilidade de 

progressão na carreira militar. 

Seguindo essa tendência, a Aeronáutica está sempre em busca do 

aperfeiçoamento profissional a fim de oferecer boa qualificação aos seus 

profissionais. Uma boa capacitação não só dá plena possibilidade para o exercício 

de determinadas profissões, mas preparando os militares para o mundo do trabalho, 

proporcionando, com isso, a oportunidade de crescimento dentro e fora das 

organizações.  

A SIAT possui então dois pedagogos formados que atuam nesse processo de 

formação educacional. Sendo um pedagogo civil e o outro pedagogo militar. 

Cabe aos pedagogos a função de planejar e coordenar as atividades 

educacionais, assim como auxiliar e orientar de forma docente as aulas ministradas 

em suas unidades. 
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2.4 O trabalho pedagógico no desenvolvimento de Cursos 

Segundo a ICA 37-269/2014 que trata sobre normas reguladoras de cursos 

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, podemos definir a importância do 

pedagogo como sendo fundamental dentro do ambiente militar. 

O desenvolvimento dos cursos é efetuado com base na metodologia da OACI 

(Organização da Aviação Civil Internacional). O presente documento propicia o 

devido alinhamento dos processos de capacitação do Sistema de Controle do 

Espaço Aéreo (SISCEAB) às normas e recomendações estabelecidas por aquele 

Organismo, bem como à legislação e às diretrizes estabelecidas pelo COMAER. 

As etapas para o desenvolvimento de um curso e sua metodologia 

compreendem o que consta no PCA 37-10. 

 O PCA 37-10 (Plano de Consolidação do Programa)no âmbito do 

DECEA(Departamento de Controle do Espaço Aéreo) O presente documento 

estabelece a implementação e metodologia para todos os cursos desenvolvidos 

dentro das organizações militares de qualquer cidade. 

Os cursos e treinamentos surgem em decorrência de necessidades 

verificadas em determinadas áreas ou atividades. Para que estes 

cursos/treinamentos atinjam os objetivos esperados, faz-se necessário adotar uma 

metodologia adequada para o seu planejamento. 

A metodologia e o planejamento dos cursos são realizados por pedagogos. 

Inicialmente os pedagogos são encaminhados pelo ICEA para compor o Grupo de 

Trabalho (GT) que possui o objetivo de reunir os pedagogos de todo o Brasil para 

discutirem planejamentos pedagógicos e juntos desenvolverem novos cursos. 

O GT possui um desdobramento que se baseia na revisão de todo o 

planejamento dos cursos que já ocorreram durante aquele ano, com a finalidade 

de avaliar o corpo docente e o corpo discente, e com o objetivo de trocarem 

experiências entre si de forma a contribuírem para a melhoria dos cursos seguintes. 
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Cabe ao GT à organização de um QGA (Quadro Geral de Avaliação) que 

contempla toda e qualquer avaliação prevista para o curso. Busca-se equilibrar da 

forma mais adequada, o peso de cada verificação de aprendizagem de acordo com 

a quantidade e relevância dos conteúdos abordados. O QGA será elaborado pelo 

grupo de trabalho responsável pelo planejamento e pela revisão do curso. Nele 

estarão previstos as disciplinas, unidades e subunidades didáticas que serão 

avaliadas, período, instrumento e modalidade de avaliação. 

Deverem constar no QGA: a data, os nomes dos membros e a assinatura do 

oficial mais antigo do GT, que será o responsável pelo documento. O QGA deverá 

ser anexado ao Plano de Unidades Didáticas. 

O GT somente será ativado com a presença de um coordenador pedagógico 

do Quadro de Oficiais Pedagogos do DECEA e/ou Organizações subordinadas, 

(pedagogos pertencentes à SIAT). 

As consultas dos participantes desse GT, quando houver, serão feitas 

nominalmente pelo ICEA, e o seu desenvolvimento deverá ocorrer em Organizações 

do SISCEAB que ofereçam recursos necessários, sob a supervisão e/ou 

coordenação do ICEA.  

Sendo assim, o objetivo do GT é cumprir um Programa de Trabalho, 

elaborado para executar as atividades de atualização dos documentos de ensino, 

que posteriormente dará suporte às atividades de instrução.  

Ao final de cada GT os pedagogos terão que formular em conjunto os 

seguintes documentos em relação aos novos cursos que pretendem oferecer. 

1. Currículo mínimo (CM) do curso; 

2. Folha de Rosto de Curso (FRC); 

3. Plano de Unidades Didáticas (PUD); 

4. Plano de Trabalho Semanal (PTS); 

5. Quadro Global de Avaliação (QGA); 
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6. Quadro de Perfil de Instrutores, estabelecendo os requisitos mínimos dos 

instrutores por Unidade Didática; 

7. Apostila(s) de Instrução; 

8. Material de apoio pedagógico (apresentação de slides, vídeos etc.). 

9. Folha de Controle de Projeto de Desenvolvimento/Atualização de Curso; e. 

10. Ata de cada reunião/evento. 

O GT somente será considerado encerrado após terem sido entregues todos 

os documentos previstos. Assim como só será ativado com a presença de um 

coordenador pedagógico do Quadro de Oficiais Pedagogos do DECEA e/ou 

Organizações subordinadas. 

Ainda de acordo com a seguinte ICA está previsto para cada instituição 

manter o olhar atento para os documentos de ensino dos cursos ministrados em 

suas unidades, pois eles deverão ser atualizados sempre que necessário, visando 

acompanhar as novas tendências, tanto no tocante às técnicas de ensino quanto em 

relação aos novos procedimentos adotados internamente. 

Não existe um padrão de duração de curso, cada curso cumpre uma carga 

horária independente sendo o suficiente para capacitação e formação do militar de 

acordo com as exigências e objetivos do previstos. Cada curso possui assim uma 

carga horária única e diferente.  

De acordo com a MCA 37- 87 da portaria Nº 16/SDAD, de 21 de junho de 

2013, está prevista uma avaliação ao fim de cada curso para avaliar o 

desenvolvimento do aluno e após esse procedimento é entregue um certificado de 

conclusão de curso junto com uma certidão curricular. 

 O documento é expedido pelo setor de avaliação, assinado pelo Chefe da 

Divisão de Ensino, Divisão Administrativa, ou Chefe da SIAT contendo: nome do 

discente, nota final, nome do curso, período de realização do curso, carga horária 

total e disciplinas cursadas durante o curso. 
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Aos alunos que não obtiverem aproveitamento necessário nos cursos será 

emitido apenas um relatório de frequência e um certificado de participação. Essa 

documentação será encaminhada pela OM ao EMAER para validação em todo o 

território Nacional. 

É celebrada ao fim uma formatura de modo oficial e formal com o 

encerramento das atividades  e com gratificação de certificado de conclusão de 

curso expedido pela própria instituição que tenha realizado o curso. 

Os documentos de ensino dos cursos ministrados deverão ser atualizados 

sempre que necessário, visando acompanhar as novas tendências, tanto no tocante 

às técnicas de ensino quanto em relação aos novos procedimentos adotados. Tais 

atualizações serão coordenadas por SDAD, ICEA e PAME-RJ. 

Por tanto, o pedagogo atua na formação e capacitação direta do Militar a 

partir de desenvolvimento de cursos, dando todo o apoio necessário para que o 

mesmo desenvolva suas funções dentro das organizações, contribuindo assim para 

a segurança do espaço aéreo. 

A definição de Capacitar é tornar o profissional habilitado para 
desempenhar uma função, isto é, qualificar para determinado tipo de 
trabalho. Novas tendências vêm exigindo cada vez mais profissionais que 
estejam engajados nas diversas situações do dia a dia de uma organização. 
(ICA 37-269/2014, p.6) 

São de suma importância as atribuições desenvolvidas para a ação do 

pedagogo dentro da Força Aérea Brasileira. A qualificação deste profissional 

contribui para a formação necessária dos Militares que atuarão na Defesa do espaço 

Aéreo. 

Por fim, (LIBÂNEO, 2010) enfatiza a ação pedagógica em uma breve reflexão 

na qual observa-se que todas as corporações precisam compreender a necessidade 

de uma formação humana com o trabalho pedagógico no contexto geral como um 

requisito fundamental de intelecto para o desenvolvimento produtivo das empresas. 
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2.5 Normas reguladoras dos cursos oferecidos na Força Aérea Brasileira 

Compreendemos que o ensino militar no Brasil é oferecido por meio das 

instituições de ensino que as Forças Armadas promovem com a formação de 

quadros especializados para a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. 

De acordo com o que está previsto na Lei nº 7.549, de 11 de dezembro de 

1986: 

Art. 1º O Ministério da Aeronáutica manterá Sistema de 
Ensino próprio, com a finalidade de proporcionar ao seu 
pessoal militar, da ativa ou da reserva, e a civis, a necessária 
habilitação para o exercício, na paz e na guerra, dos cargos e 
funções previstos em sua organização, para o cumprimento de 
sua destinação constitucional. 

Parágrafo único. O Ministério da Aeronáutica poderá 
manter, ainda, ensino de 1º e 2º graus, superior, e de caráter 
assistencial e supletivo. 

Art. 2º O Ministério da Aeronáutica definirá a política de 
ensino da Aeronáutica, estabelecendo seus objetivos, e baixará 
diretrizes ao órgão de direção setorial responsável pelas 
atividades relativas ao ensino na Aeronáutica. 

Art. 3º A administração da política de ensino da 
Aeronáutica é da competência do órgão Central do Sistema, 
como tal definido pelo Poder Executivo. 

Art. 4º Os cursos do Sistema de Ensino do Ministério da 
Aeronáutica serão criados mediante ato formal da autoridade 
competente, nos termos do disposto no regulamento desta Lei. 

 

Art. 5º Considerar-se-ão atividades do ensino no 
Ministério da Aeronáutica: 

I - as que, pertinentes ao conjunto integrado do ensino e 
da pesquisa, se realizarem nas instituições do Ministério da 
Aeronáutica; 

II - os cursos e estágios de interesse da Aeronáutica, 
ministrados ou realizados em organizações militares ou civis, 
nacionais ou estrangeiras, estranhas ao Ministério da 
Aeronáutica; e. 

III - as de caráter assistencial e supletivo. 

Art. 6º Respeitados os aspectos peculiares, o ensino no 
Ministério da Aeronáutica observará as normas e diretrizes da 
legislação federal vigente. 

 

http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas
http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/marinha-do-brasil
http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/exercito-brasileiro
http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/forca-aerea-brasileira
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Art. 7º Os diplomas e certificados expedidos pelas 
organizações integrantes do Sistema de Ensino no Ministério 
da Aeronáutica terão validade nacional e serão registrados no 
órgão Central do Sistema. 

Art. 8º Os processos sobre equivalência ou equiparação 
dos cursos do Sistema de Ensino do Ministério da Aeronáutica 
aos cursos civis serão encaminhados, segundo as leis 
vigentes, à apresentação dos Conselhos Federal ou Estaduais 
de Educação. 

Art. 9º A organização e as atribuições do quadro do 
magistério da Aeronáutica obedecerão ao que dispõe lei 
específica. 

Art. 10. O corpo de instrutores e monitores de 
organizações do Ministério da Aeronáutica, integrado por 
militares selecionados para o desempenho de atividades 
docentes, obedecerá ao que dispuser documento específico.  

De acordo com o que esta prescrita na referida lei, as instituições militares 

oferecem uma formação em nível superior, destinada aos oficiais de carreira, e da 

educação profissionalizante voltada para os militares. A oferta abrange programas 

voltados à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal, em nível de pós-

graduação.  

A orientação do Ministério da Defesa é de que a educação militar considere, 

desde o período de formação inicial, a perspectiva de atuação conjunta entre as três 

Forças Armadas, de forma integrada e cooperativa.  

Além disso, a Estratégia Nacional de Defesa (END) prevê que as instituições 

militares devem incorporar em seus currículos disciplinas que abordem noções de 

Direito Constitucional e de Direitos Humanos em todos os cursos que são 

ministrados dentro das organizações com o intuito de manter os profissionais 

sempre atualizados nesse quesito. 

  Já de acordo com o artigo 2009 da LDB, está previsto: O ensino é livre 

à iniciativa privada, atendida as seguintes condições: 

 I - cumprimento das normas gerais da educação 

nacional;  

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público. 

http://www.defesa.gov.br/index.php/estado-e-defesa-a/estrategia-nacional-de-defesa
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Considerando-se que o Brasil é um Estado vinculado à Organização da 

Aviação Civil Internacional (OACI). Suas Normas educacionais estão prevista na ICA 

37-269/2014. Esse documento propicia o devido alinhamento dos processos de 

capacitação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB) às normas e 

recomendações estabelecidas por aquele Organismo. 

A seguinte ICA possui como finalidade acompanhar a evolução tecnológica, 

técnica, operacional ou administrativa que ocorrem no âmbito militar. 

 

Os objetivos dos sistemas educacionais das Forças Armadas se 
referem: - à formação e ao aperfeiçoamento do combatente; - à formação 
do chefe militar, para os diferentes níveis hierárquicos da carreira; -à 
especialização de técnicos (nas três Forças Armadas) em áreas como: 
planejamento; engenharia nuclear; informática; medicina; hidrografia e 
inúmeras outras. (Leoncini, 2011, p.1) 

 

É importante manter uma articulação deixando o aluno livre para exercer sua 

criatividade independente do seu ambiente de atuação, contribuindo para a 

formação de seres capazes de cumprir tarefas de modo que eles saibam interpretar 

para que estas tarefas necessitem ser cumpridas, mantendo assim a sua 

atualização técnica.  

Por fim, ao analisarmos a lei nº 12.464, de quatro de agosto de 2011que 

dispõe sobre o ensino na Aeronáutica, podemos perceber que o ensino militar é 

garantido e regulamentado por lei, desde que possua as seguintes finalidades: 

Parágrafo único.  Atendidos os aspectos que lhe são peculiares, o ensino na 

Aeronáutica observará as diretrizes e bases da educação nacional, estabelecidas 

em legislação federal específica.  

Art. 2o  O ensino na Aeronáutica obedecerá a processo 

contínuo e progressivo de educação integral, constantemente 

atualizado e aprimorado, executado de forma sistêmica, que se 

desenvolve mediante fases de qualificação profissional, com 

exigências sempre crescentes, desde os fundamentos até os 

padrões mais apurados de cultura geral e profissional.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.464-2011?OpenDocument
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Art. 3o  O ensino na Aeronáutica será ministrado com 

base nos seguintes princípios:  

I - observância dos valores, virtudes e deveres militares;  

II - profissionalização continuada e progressiva;  

III - aperfeiçoamento constante dos padrões éticos, 

morais, culturais e de eficiência;  

IV - preservação das tradições nacionais e militares;  

V - permanente atualização doutrinária, científica e 

tecnológica;  

VI - pluralismo pedagógico;  

VII - permanente aperfeiçoamento do processo ensino-

aprendizagem;  

VIII - valorização do instrutor e do profissional de ensino;  

IX - integração aos sistemas de ensino da educação 

nacional; e  

X - titulações e graus técnicos ou universitários próprios 

ou equivalentes aos de outros sistemas de ensino.  

As Normais que são estabelecidas para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas fazem parte de normas internas que devem ser cumpridas dentro do 

destacamento. Desta maneira os pedagogos precisam dar satisfações e retorno de 

suas atividades a cada nova atualização, pois se tratar de um ambiente hierárquico 

em que existem punições que são desenvolvidas para o descumprimento das regras 

estabelecidas dentro da Instituição. 
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Entretanto, qualquer atividade fornecida dentro das Forças Armadas é 

elaborada em conjunto o que possibilita a melhora do desempenho das funções 

individuais, sendo assim, cada um possui conhecimento e consciência sobre todas 

as atividades que estão sendo realizado o que garante o sucesso da tarefa. Os 

profissionais possuem objetivos comuns e desenvolvem metas coletivas que tendem 

a ir além daquilo que foi determinado. 
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CAPÍTULO III - 

OSPEDAGOGOS DO CINDACTA I 

Esse capítulo tem como objetivo analisar a percepção dos pedagogos da FAB 

sobre a sua atuação profissional no CINDACTA I, a fim de analisar a relação entre a 

sua atuação e o que é proposto institucionalmente, além de avaliar a sua própria 

atuação. 

3.1 O trabalho Militar 

Os pedagogos do CINDACTA I realizam suas funções na sessão de instrução 

e atualização técnica, uma subseção da Divisão administrativa (DA). 

Essa atuação baseia-se de acordo com as normas internas da organização, 

porém, por se tratar de um ambiente militar a sua prática diária ocorre de acordo 

com as necessidades do Estado. 

O pedagogo deve atribuir sua formação enquanto Militar priorizando a sua 

função em detrimento das exigências internas. O ambiente militar trabalha ainda 

com hierarquia e o militar deve ser subordinado a suas patentes mais altas. Deve 

trabalhar sempre em equipe prezando construir boas relações que interferirão para o 

bom funcionamento da segurança do espaço aéreo de forma interna e externa. 

Como já afirmamos, estudos sobre docentes já ocupam um espaço de 
reflexão no meio científico, contudo, quando as reflexões tratam da prática 
pedagógica pensada e realizada por professores de uma instituição militar, 
no caso da este trabalho adquire um status singular, mesmo porque este 
quadro de profissionais docentes que se apresenta atua numa organização 
na qual as regras de funcionamento determinam um cenário particular de 
atuação, com peculiaridades inexistentes nas demais instâncias de ensino 
superior. (Carlino, Hernandez, 2012, p.4). 

Existem funções que são atribuídas ao militar que indeferem da sua formação 

acadêmica, sendo assim o pedagogo desenvolve funções na carreira militar que não 

estão previstas na sua formação enquanto profissional da área de pedagogia. As 

experiências e os conhecimentos adquiridos externamente contribuem para o bom 

funcionamento interno. 
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De acordo com Gomes(2006), as atribuições dessas funções devem seguir 

diretamente para onde é necessário, sem levar em consideração o filtro da 

hierarquia, o que é inadmissível para uma estrutura militar e hierarquizada, em que 

todas as informações devem passar obrigatoriamente pelo escalão superior.  É 

fundamental que a organização militar conheça seus processos essenciais, para que 

dessa forma possa priorizar seus recursos e seus esforços nesses processos a fim 

de possuir os melhores resultados para o Estado na segurança do espaço aéreo. 

Ou seja, nem sempre os militares desenvolverão apenas atividades 

relacionadas ao campo específico da sua formação acadêmica.  A sua essência visa 

o mundo do trabalho e as transformações da sociedade capitalista. 

O processo de ascensão funcional na carreira militar difere das práticas 

existentes nas demais instituições. Sendo assim o Serviço Militar consiste no 

exercício de atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas 

(Exército, Marinha e Aeronáutica) a fim de compreender e mobilizar, todos os 

encargos com a Defesa Nacional. 

A partir das seguintes considerações, faz-se importante estabelecer de que 

forma o trabalho dos pedagogos alocados no CINDACTA I se desenvolve com base 

na formação acadêmica que possuem, estabelecendo a relação do trabalho que 

desenvolvem enquanto militar. 

Através da entrevista i realizada, foi possível colher algumas informações que 

não seria possível adquirir através de estudos já realizados sobre o tema, pois 

apresentam as percepções dos próprios sujeitos sobre suas próprias atuações. 

A entrevista foi dividida em três etapas. As perguntas foram elaboradas de 

acordo com a temática que o trabalho pretendeu abordar. A primeira parte tratou 

sobre as motivações dos sujeitos para atuarem em ambientes não escolares, mais 

especificamente quais foram suas motivações para ingressarem na FAB.  
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3.2.1 As percepções dos pedagogos sobre motivações e preparação 

para atuar em ambiente não escolar 

A partir das respostas obtidas, percebemos que os dois entrevistados 

possuem trajetórias parecidas ao ingresso na FAB. Não foi algo planejado, pois 

ambos não possuíam conhecimento sobre a atuação do pedagogo na Força Aérea 

até surgir à possibilidade do ingresso por meio do concurso público. 

Podemos perceber que surgem poucas vagas em espaços de tempo muito 

longos, não dando a oportunidade de outros profissionais da área atuar dentro desta 

Organização Militar. Concluímos também, que essa atuação não é conhecida para 

quem não está dentro deste ambiente. É uma possibilidade de atuação recente e 

pouco explorada. 

Essa falta de conhecimento em relação às vagas é bem visível nas falas de 

ambos os entrevistados, quando afirmam que: 

Entrevistado 1: ‘’Eu era soldado e depois virei cabo e por estar dentro da FAB 

eu passei a ter conhecimento sobre o ingresso por concurso público, e como eu 

possuía minha formação em pedagogia eu procurei conhecer sobre a área. Não foi 

planejado, foi uma oportunidade. ’’ 

Entrevistado 2: ‘’ Eu estava muito insatisfeita com a minha situação de 

trabalho anterior a FAB. Mas eu precisei fechar o meu ano letivo na escola onde eu 

estava e precisava concluir o meu compromisso com os alunos e tudo mais. Só que 

nisso apareceu à oportunidade da Aeronáutica, uma amiga minha esposa de coronel 

ficou sabendo, era muito pouco divulgada, e ela me informou e me incentivou 

ajudando com as documentações, por ser pouco divulgado era difícil de achar até na 

internet as informações. Eu não sabia nem como era o trabalho aqui e nem onde 

ficava. ’’ 

Contudo, ambos os entrevistados afirmaram que se sentem qualificados 

profissionalmente para atuarem dentro deste contexto explorado, assim como se 

sentem preparados para desenvolverem-se dentro de outros ambientes não 

escolares, desde que sejam ambientes educativos. Pois, os dois entrevistados 

possuem experiências anteriores a está que os prepararam para isso.  
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Assim como também frisaram que a Força Aérea trabalha com o 

desenvolvimento de cursos, sendo assim pode ser considerado um ambiente 

‘’escolar’’ em uma estrutura diferenciada. 

Os dois pedagogos atuam em conjunto desenvolvendo as mesmas 

atribuições dentro da Organização. Atuam dentro da seção de instrução e 

atualização técnica com o processo de coordenação pedagógica na elaboração de 

projetos de ensino para os cursos que são oferecidos nas instituições. 

3.2.2 As percepções dos pedagogos sobre a sua formação e atuação em 

ambiente não escolar 

A segunda parte da entrevista buscou apresentar alguns questionamentos 

sobre como foi o processo de formação dos sujeitos entrevistados, focalizando na 

formação para atuarem em ambientes não escolares. 

Inicialmente, encontramos uma pequena divergência nessa temática. O 

primeiro entrevistado relatou que o curso de pedagogia ofereceu uma base 

suficiente para o trabalho que ele já desenvolveu em outros ambientes e no 

ambiente que ele está atualmente. Porém, o entrevistado destacou que possui 

algumas especializações que oferecem esse suporte. 

Isso é visível em sua fala quando o mesmo afirma que: 

Entrevistado 1 “ O conteúdo da faculdade foi sim uma base suficiente, mas é 

claro que depois nós precisamos nos atualizar e eu me especializei na área de 

treinamento de pessoal, atualização de pessoal ou seja a pessoa já é formada mas 

precisa se qualificar pra poder ser controlador de voo ou de técnicos de informações 

aeronáuticas ou qualquer outra atividade desenvolvida dentro do controle do espaço 

brasileiro. 

Já o segundo entrevistado afirmou que infelizmente não se sentiu preparado o 

suficiente com o curso para poder se desenvolver profissionalmente. Relatou que o 

curso fez com que ele se sentisse preparado apenas para uma vivência escolar. 

Destacou ainda, que boa parte da bagagem que ele carrega para poder aplicar na 

organização militar é baseada nas experiências que possui e não necessariamente 

em sua parte acadêmica.  
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Isso é claro em sua fala quando declara que: 

Entrevistado 2: ‘’O curso não me deu uma base suficiente para atuar em 

ambientes não escolares. O curso de pedagogia ainda nos prepara mais para uma 

vivência escolar e não exploram áreas que não estão dentro desse contexto, 

infelizmente, e eu acredito que boa parte da bagagem que eu consigo aplicar aqui é 

em relação a minha própria experiência anterior e não muito da parte acadêmica. 

Essa foi a minha realidade e espero que isso mude.  

O entrevistado ainda relatou que sente um preconceito em relação a sua 

formação, esse preconceito parte de pessoas que não conhecem a sua realidade, 

assim como por estudantes da própria área. Muitas vezes ao ser questionado sobre 

a sua profissão, as pessoas perguntam se ele atua em uma ‘’creche’’ para cuidar 

dos filhos dos militares. 

 A afirmação é bastante clara em sua fala. 

Entrevistado 2: ‘’Uma própria estudante da UnB veio me entrevistar 

recentemente e falou que ao levar a entrevista para a turma, os colegas 

perguntaram se o nosso trabalho aqui dentro era em uma creche. As próprias 

pessoas do curso ainda possuem essa visão de que pedagogo só trabalha em 

escola. Mas nós sabemos que o pedagogo atua em qualquer ambiente que trata 

sobre educação, independente de onde ele esteja. ’’ 

As pessoas ainda carregam uma visão bastante distorcida sobre o 

profissional da área de pedagogia. É importante explorar todas as oportunidades 

que o curso proporciona para poder obter uma qualificação suficiente para trabalhar 

em qualquer ambiente educativo.  

Sendo assim afirmou que sentiu falta em sua formação acadêmica de 

diversas disciplinas do curso, em sua maior parte de formação teve apenas matérias 

que dizem respeito ao desenvolvimento infantil e a alfabetização nos anos iniciais. 
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Além disso, os dois entrevistados relataram possuir experiências em 

ambientes escolares. Em um primeiro momento os dois afirmaram que a atuação 

ocorreu na época de estudante quando faziam estágios, o curso obrigatoriamente 

exigia que o estudante trabalhasse dentro de sala de aula atuando como monitor de 

professor, o que mostra que sua formação acadêmica não exigiu essa mesma 

experiência em ambientes não escolares. 

Em seguida, ambos os entrevistados afirmaram que após estarem formados, 

as primeiras experiências que conquistaram além do estágio também foram através 

de atuação em sala de aula como professor dos anos iniciais. Posteriormente, 

desenvolveram funções dentro da gestão e da orientação educacional e somente em 

um terceiro momento é que conseguiram a oportunidade de atuar em ambientes não 

escolares. 

Ao analisar a maneira como a formação acadêmica influenciou nesses 

espaços de atuação foi encontrada novamente uma divergência de opinião.  

O entrevistado1, não identificou nenhuma dificuldade encontrada dentro das 

escolas que já atuou, concluiu dizendo que toda a possível dificuldade que poderia 

enfrentar ele sempre encarou como ‘’aprendizado’’ e assim procura tirar proveito da 

melhor forma possível, não enxerga os obstáculos como dificuldades e sim como 

possibilidades de melhoria e crescimento.  

O segundo entrevistado respondeu de maneira mais clara o seguinte 

questionamento, falou abertamente sobre todos os problemas que enfrentou quando 

trabalhava em escolas, relatou problemas encontrados em escolas públicas que não 

encontrou em escolas particulares e vice-versa. 

Inicialmente afirmou que a maior dificuldade que encontrou em escola pública 

foi em relação à infraestrutura e falta de verba pública que acabou por interferir na 

qualidade do ensino ministrado dentro da escola. Outra dificuldade encontrada foi 

em relação a não conseguir desenvolver projetos estudantis novamente por falta de 

recursos.  
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Ao apresentar as dificuldades encontradas nas escolas particulares o primeiro 

ponto abordado foi à falta de comunicação com os pais, o que acaba por dificultar 

em uma liberdade com aos alunos, em alguns momentos sentiu-se até mesmo 

desvalorizado profissionalmente o que acarretou em uma desmotivação para 

continuar trabalhando dentro deste ambiente. 

Em seguida, a entrevista abordou questões sobre as dificuldades encontradas 

dentro da FAB e dentro de ambientes não escolares devido à formação que 

possuem.  Primeiramente o primeiro entrevistado afirmou não encontrar nenhuma 

dificuldade dentro da FAB, apesar de sempre se deparar com chefias diferentes 

afirmou conseguir se adaptar as novas exigências com facilidade. Podemos verificar 

a afirmação em sua fala 

Entrevistado 1:’’É difícil responder, eu nunca encontrei dificuldade nenhuma, 

é uma questão de se adequar as condições de trabalho, eu procuro sempre me 

atualizar e dificilmente eu encaro como dificuldade ou penso que está difícil.’’ 

O entrevistado analisou todos os recursos tecnológicos que a aeronáutica 

possui e que possivelmente outros órgãos e ambientes não possuem, chegou a 

fazer uma comparação sobre o quão bom é atuar nesta organização. Sendo assim, 

afirmou nunca encontrar dificuldades para atuar na FAB. 

O segundo entrevistado (por ser militar) revelou que as maiores dificuldades 

que encontra dentro da FAB são em relação a patente e a hierarquia que é 

estabelecida dentro da organização, ou seja, existe uma enorme burocracia que 

impede o seu trabalho de ser desenvolvido da forma como ele gostaria. Por se tratar 

de um ambiente militar, não existe muita flexibilidade em relação a mudanças. 

A maior dificuldade é a troca de chefias que acontece com muita frequência, 

dessa forma tudo precisa ser autorizado mesmo que o novo chefe não tenha 

conhecimento sobre o desenvolvimento do trabalho anterior (de forma 

administrativa).  

Todas as dificuldades que o entrevistado relata são em relação ao militarismo 

e não em relação ao seu trabalho pedagógico. 

Podemos analisar isso ao observar sua própria fala. 
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Entrevistado 2:’’A dificuldade que eu encontro aqui é a questão de algumas 

burocracias que a gente tenta mudar algo e não consegue, mas isso eu já aprendi 

que tem coisas aqui que vão sempre permanecer da mesma forma por conta do 

militarismo que precisamos respeitar e seguir, então nem todas as ideias que nós 

temos ou mudanças que queremos trazer a gente consegue, infelizmente, mas isso 

acontece em todas as áreas aqui dentro e não especificamente com a área de 

educação.’’ 

De acordo com a realidade em que os entrevistados se encontram 

atualmente, as duas últimas perguntas apresentaram resultados bem distintos. Um é 

Servidor Civil pertencente ao efetivo. O outro, Militar temporário, prestes a concluir o 

seu tempo de serviço dentro da FAB.  

3.2.3. As percepções dos pedagogos sobre sua atuação na FAB 

Por fim, a última parte da entrevista buscou apresentar a opinião dos 

entrevistados em relação a suas futuras percepções enquanto pedagogos que 

atuam dentro da Força Aérea Brasileira. 

O primeiro entrevistado afirmou que pretende sim se especializar para 

continuar atuando dentro da FAB, ele disse que sempre está fazendo cursos sobre a 

área militar e sobre o controle de tráfego aéreo, buscando se atualizar de acordo 

com as exigências internas. Declarou que naquele exato momento estava indo fazer 

um curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) cujo curso foi pago 

pela própria FAB. Isso foi afirmado em sua fala. 

Entrevistado 1: ‘’Procuro me especializar cada vez mais aqui dentro. Quero 

permanecer dentro da FAB as oportunidades aqui dentro são ótimas, vale a pena.’’ 

Já o segundo entrevistado não demonstrou nenhum interesse em se 

especializar dentro da Organização Militar. O entrevistado falou claramente que 

pretende fazer mestrado, porém pensando na sua atuação daqui a quatro anos 

quando acabar o seu tempo de força aérea. O entrevistado afirmou que desde que 

assumiu o cargo ele nunca pensou em uma especialização internamente, todos os 

cursos que conseguiu fazer foi sempre pensando no mercado de trabalho fora dali. 
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O segundo entrevistado ainda deixou claro que pretende sim continuar 

fazendo cursos durante os quatro anos que ainda precisa cumprir como militar, mas 

que todos os cursos são em relação à atuação do pedagogo em sala de aula 

(espaço em que pretende atuar após cumprir seu tempo na FAB). Podemos 

perceber algumas afirmações em sua fala. 

Entrevistado 2:’’Como o meu quadro é temporário tudo o que eu faço, todas 

as oportunidades de especializações que aparecem aqui dentro é sempre pensando 

no meu mercado de trabalho fora daqui, não vou mentir, mas todo mundo sabe que 

por ser temporário eu tenho que continuar me preparando para o mundo lá fora e 

não posso criar expectativas aqui dentro. Eu penso em fazer um mestrado, mas 

pensando na minha carreira lá fora e não em nada relacionado aqui dentro. Tudo o 

que eu faço é sempre pensando na minha vida depois que sair daqui. ’’ 

A última parte da entrevista mostrou como a atuação acontece de forma bem 

diferente para cada profissional, pois apesar de possuírem o mesmo cargo e 

desenvolverem as mesmas funções eles não possuem as mesmas obrigações e 

responsabilidades dentro da Organização.  

Sendo assim, o primeiro sujeito entrevistado afirmou que não desenvolve 

nenhuma função fora da sua área de formação, relatou que a seção de instrução e 

atualização técnica trabalha por meio de uma lógica pedagógica, assim sendo, a sua 

função está sempre dentro do que está previsto enquanto pedagogo.  

Destacou que é importante recordar que o seu trabalho se desenvolve por 

meio de uma equipe e dessa forma existem situações que não são previstas 

diariamente e por isso ocorre de vez ou outra precisar ajudar alguém em alguma 

‘’atividade’’ que não seja da sua função ou área. Exemplificou descrevendo alguns 

procedimentos que são feitos nos encerramentos de curso, como arrumação do 

auditório. Finalizou a fala com a seguinte frase. ‘’Precisamos estar sempre juntos 

para ajudar nas necessidades que surgem aqui dentro. 

O segundo sujeito a ser entrevistado iniciou a fala concordando com a 

afirmação de que desenvolve sim, funções que não são da sua área, esclarecendo 

que são atribuições específicas para os militares.  
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Explicou que sua função no militarismo além de ser tenente Oficial, ainda é 

adjunta do chefe da seção, o que significa que na ausência do chefe ela responde 

por todos os procedimentos da seção, afirmou que existe uma responsabilidade 

muito grande, pois precisa controlar todo o efetivo da seção que gira em torno de 15 

pessoas (sem contar os soldados e cabos quando estão de serviços). Dessa forma, 

responde por toda a parte burocrática e administrativa que ocorre internamente. 

Ao fim de sua fala destacou que ainda desenvolve trabalhos até mesmo em 

âmbito nacional com as missões que são realizadas todos os anos para diversas 

capitais do nosso País.  

Após finalizar todas as perguntas do roteiro da entrevista, foi questionado se 

havia mais alguma coisa a ser dita em relação ao tema proposto com o intuito de 

acrescentar possíveis relatos esquecidos. 

O primeiro entrevistado ao ser questionado declarou a importância que o 

curso de pedagogia possui no atual mercado de trabalho. Comentou a sua 

importância de atuação dentro de ambientes grandes como a FAB assim como em 

ONGs e empresas, mencionou a importância de expor essa nova possibilidade de 

atuação para todos os futuros estudantes da área de pedagogia. 

O nosso ultimo entrevistado após permanecer refletindo por alguns segundos 

decidiu acrescentar algumas observações em relação ao profissional de pedagogia 

que atua na nossa sociedade atualmente, mencionou dificuldades que os 

pedagogos enfrentam, caracterizando os estudantes do curso como ‘’corajosos’’ 

pois, de acordo com as suas palavras, esse ainda é um curso bastante 

desvalorizado e por isso precisamos lutar para conseguir conquistar cada vez mais 

espaços no mercado de trabalho em todo mundo.  
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3.3 Conclusões da entrevista 

 

Por meio dos relatos que foram coletados com as entrevistas realizadas no 

CINDACTA I, é possível perceber que a Força Aérea Brasileira dispõe de uma área 

pedagógica que atua na coordenação de cursos que são desenvolvidos pela própria 

organização com o apoio de apenas dois profissionais capacitados da área de 

educação.  

Levando em consideração a quantidade de pedagogos que atuam com este 

objetivo, podemos perceber que a FAB demanda uma carga de trabalho muito 

grande para poucos profissionais da área. 

É possível concluir que todos os profissionais acabam por desenvolver as 

mesmas atribuições, porém não possuem as mesmas obrigações e 

responsabilidades, o que acaba por separar algumas funções que não estão 

previstas internamente. 

A partir das reflexões feitas por meio das entrevistas, podemos perceber que 

os próprios profissionais que atuam dentro da Força Aérea reconhecem a 

importância que possuem na Organização. 

No mais, existe uma cobrança bem maior por parte do militarismo do que em 

relação à atuação acadêmica que o próprio profissional possui. Por se tratar de uma 

estrutura que presta serviços ao Estado 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O seguinte trabalho monográfico teve como objetivo principal analisar como 

se da a atuação do pedagogo na FAB. 

Para isso, o trabalho analisou quais são as diretrizes curriculares nacionais do 

curso de pedagogia que ampara a formação desse profissional legalmente para ele 

se desenvolver profissionalmente nas diversas áreas de trabalho que está 

atualmente. 

Nos dias de hoje o pedagogo vem conquistando novos campos e meios de 

atuação de acordo com as necessidades exigidas pelo mercado de trabalho, sem 

deixar, porém de manter o processo de educação como base fundamental para a 

sua atuação profissional. Ou seja, percebemos que o curso de pedagogia não é 

mais restrito apenas ao ambiente escolar, entretanto não perde a sua essência. 

A partir de análise das principais leis que nortearam as atividades realizadas 

por esse profissional é possível perceber que as normas que regem o curso de 

pedagogia ampliam a sua percepção e sua forma de atuação, pois a metodologia de 

trabalho deste profissional se adequa facilmente as novas necessidades exigidas ao 

mundo contemporâneo.  

Cabe ressaltar que para essa conquista foi necessário percorrer alguns 

passos para conseguir de fato especificar qual a importância que o pedagogo traz 

para a sociedade e não somente para as atividades que desenvolve em sala de 

aula. 

Para qualificar esse processo de identidade da área, os profissionais 

buscaram melhorias através de lutas que começaram na década de 1930 e se 

estendem até os dias atuais. 

Cabe salientar que o pedagogo deve conceber a educação como forma de 

humanizar os indivíduos em todos os aspectos humanos da vida, na infância, 

adolescência e na vida adulta, e em todos os meios de socialização perante a 

sociedade. 
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Segundo Holtz (2006) Podemos entender educação como sendo: 

‘’Educação - Processo de desenvolver, levando a usar os conhecimentos, de 

dentro para fora, através de experiências vividas. (tarefa do pedagogo). ’’ (p.40). 

Lembramos que a educação não acontece somente dentro da sala de aula, é 

possível aprender em qualquer ambiente que possua uma finalidade educativa 

desde que possibilite a formação de um pensamento crítico. Assim o pedagogo 

transmite o seu conhecimento em todos os ambientes que ele se encontra. 

Assim sendo, com o desenrolar do trabalho, percebemos que o pedagogo 

possui áreas de atuação que não são conhecidas e exploradas pelos estudantes do 

curso e pelos profissionais que já atuam nesses ambientes. 

A atuação do pedagogo na Força Aérea Brasileira esta além dos 

conhecimentos adquiridos dentro do curso de formação, assim como está além das 

funções pedagógicas da profissão. É importante lembrar que a Organização trabalha 

com a defesa Aérea Nacional e exige um comprometimento que está além da 

Graduação do curso. 

Para finalizar, não se pode deixar de considerar que ao atuar fora de um 

contexto escolar o pedagogo possui a necessidade de se qualificar para isso. 

Apesar de ser recente a sua atuação nesse âmbito, é importante estar atento às 

exigências internas das instituições para que assim este profissional possa 

desenvolver de forma qualificada o seu trabalho. 

Não podemos esquecer que o pedagogo deve atuar com uma finalidade 

educativa e a sua diversidade de atividades deve estar sempre voltada para a 

produção e construção do conhecimento. 

Os novos espaços de educação não devem ser visto somente como 

possibilidades de novos espaços profissionais, e sim como meios de contribuir para 

o desenvolvimento da sociedade em geral, contribuindo para o crescimento da 

profissão. 
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Por fim, este trabalho de conclusão de curso pretende conseguir sanar 

possíveis dúvidas que surgem durante o percurso que caminhamos dentro da nossa 

graduação, para quem sabe assim, conseguir ajudar alguns estudantes que 

possuem dúvidas sobre as formas de atuação que nossa profissão está 

conquistando no mundo. Trazendo contribuições para o aprofundamento sobre a 

temática que aqui foi abordada. 

Faz-se importante explorar áreas que não são tão faladas ou conhecidas no 

campo pedagógico, mostrando a amplitude de atuação deste profissional e o 

desdobramento do seu trabalho para que todos possam adquirir conhecimento 

necessário suficiente para poder compreender de que forma o desenvolvimento 

educacional está presente no dia a dia e interfere em nossas relações.  

Compreendemos que o trabalho pedagógico é de suma importância na 

sociedade, pois ele está presente em todos os meios de socialização que nos 

encontramos, e sua ação contribui para o desenvolvimento das organizações 

institucionais o qual esse profissional se faz presente na atualidade, pois cresce 

assim a sua possibilidade de articulação entre o cotidiano da docência em 

ambientes não escolares. Sendo assim, a educação faz parte do processo de 

formação humana em sua totalidade, pois a atividade pedagógica é uma prática 

social. 

Nos dias atuais, mudança e gestão do conhecimento são palavras de ordem 

dentro das organizações. Nesse contexto, o papel do pedagogo é fundamental, pois 

todo processo de mudança exige uma ação educacional. Além disso, gerir o 

conhecimento é uma tarefa de modificação de valores organizacional. 
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PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Durante muito tempo sonhei com o momento que este trabalho de conclusão 

de curso de fato se tornaria real e palpável. Hoje, com ele já em mãos, percebo que 

este não é o fim, mas sim apenas o começo da minha trajetória profissional. 

Encerra-se um ciclo, um novo se inicia e, junto com ele, vêm às 

incertezas. Durante todo meu tempo de graduação, descobri que este é, de fato, o 

caminho que pretendo percorrer, o caminho da educação. Sendo assim, enquanto 

profissional da área de educação, em meio a tantas possibilidades de atuação que 

essa profissão me proporciona, busco crescer profissionalmente me preparando de 

forma plena de acordo com as exigências do atual mercado de trabalho. 

Aprendi na prática que a educação é sim capaz de transformar o mundo, e de 

alguma forma ajuda a construir sonhos e perspectivas em busca de uma vida 

melhor. Pretendo continuar contribuindo para a transformação e realização pessoal 

e profissional dos indivíduos que tenho a oportunidade de cruzar o caminho. 

Inicialmente, sei que é necessário absorver todas as experiências e 

aprendizados que adquiri durante a minha formação dentro da Universidade de 

Brasília, para assim poder acrescentar melhorias a educação do nosso país 

independente de onde eu venha a trabalhar. 
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APENDICE 

Perguntas Utilizadas na entrevista 

Primeira Parte. 

Porque você decidiu entrar para a Força Aérea Brasileira? Qual foi o percurso 

que percorreu até aqui? 

Você sente-se preparado para atuar em um ambiente não escolar? 

Qual é o tipo de função que você desenvolve de acordo com a sua formação 

acadêmica em pedagogia? 

Segunda parte. 

Você sente que o curso de pedagogia prepara o estudante para ele atuar fora do 

ambiente escolar? 

Ao atuar na FAB, você sentiu falta do aprofundamento específico de alguma 

disciplina do curso de pedagogia? 

Você já atuou em um ambiente escolar?  

Quais foram às dificuldades encontradas no ambiente escolar que você não 

encontrou dentro da FAB? 

Quais são as dificuldades que você encontra na FAB como pedagogo que você 

não encontrou dentro de um ambiente escolar? 

Terceira Parte. 

Quais são as suas perspectivas enquanto pedagogo dentro da FAB? Pretende 

fazer alguma especialização para o aprofundamento das atividades que você 

desenvolve dentro deste ambiente? 

 Você desenvolve outras funções não pedagógicas dentro do seu ambiente de 

trabalho? 

 

 

 

 

 


