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“Quando um número crítico de pessoas transforma sua 
maneira de pensar e agir, a cultura também se transforma 

e uma nova era se inicia.”
(O milionésimo Círculo - Jean Shinoda Bolen)

 “Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos 
conscientes e comprometidos pode mudar o mundo; na 

verdade, é a única maneira disto acontecer.” 

Margaret Mead



RESUMO
A proposta foi estudar sobre a identidade profissional dos pedagogos 
jurídicos no intuito de conhecer sobre as suas práticas e ainda identi-
ficar os seus desafios e perspectivas. Para tanto, analisou-se a iden-
tidade profissional dos pedagogos atuantes nos Tribunais de alguns 
Estados do Brasil, a partir de pesquisa bibliográfica e análise docu-
mental. Optou-se pela pesquisa qualitativa e descritiva, tendo como 
procedimento o estudo bibliográfico e, para a coleta dos dados utili-
zou-se de escritos. Desta forma, a partir da coleta e interpretação dos 
dados, foi possível analisar e entender as atribuições que competem 
ao pedagogo jurídico, bem como desvelar a construção do processo 
identitário nas instituições judiciais.  Para tanto, o artigo tem sustenta-
ção teórico-metodológica em autores como Platão e Pestalozzi, Paul 
Natorp, Libâneo (2010), Dubar (2005), Braga (2010), entre outros. Os 
resultados evidenciaram que o Poder Judiciário de muitos Estados 
brasileiros ainda não tem em seu quadro o profissional pedagogo. O 
trabalho desenvolvido pelos pedagogos nas instituições do Poder Ju-
diciário é amplo, diversificado (dependendo do setor que atua) e está 
relacionado à orientação educacional. Identificamos que os pedago-
gos enquanto profissionais do Poder Judiciário, em determinados Es-
tados, não apresentam autonomia, reconhecimento e satisfação, fa-
tores essenciais para a construção da identidade profissional, eis que 
tem desconhecimento de suas reais funções, sendo este desconhe-
cimento até mesmo por parte de alguns Tribunais de Justiça, que as 
vezes confunde as funções do pedagogo com as do assistente social. 
O Pedagogo Jurídico não é legitimamente representado, por ausência 
de Conselho de Classe e de Sindicato. 

Palavras-chave: Pedagogo Jurídico – Identidade, Inserção e Atuação 
- Justiça Estadual.1

Itapemirim-ES
2018

1   A justiça comum é aquela formada pela justiça federal e a estadual. Compõe a Justiça Es-
tadual os 27 Tribunais de Justiça dos Estados. Cada Estado possui um Tribunal de Justiça.
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1. INTRODUÇÃO

Não é nada comum falar em pedagogos trabalhando dentro 
dos Fóruns e Tribunais do Poder Judiciário. Isso ocorre em boa par-
te do Brasil por causa da visão que a própria sociedade tem de que a 
função do pedagogo deve ser executada somente dentro das escolas. 
Ocorre também em face de ser uma nova atuação do pedagogo que 
através da Resolução n. 1, CNE/CP, de 15 de maio de 2006, habilita o 
profissional para atuar em meios escolares e não escolares que envol-
vam os processos educativos de formação do sujeito.

O presente artigo resulta de uma pesquisa bibliográfica de base 
qualitativa, desenvolvida no Curso de Pedagogia, da Universidade Fe-
deral do Espírito Santo, objetiva compreender como se dá a pedago-
gia no Poder Judiciário, a sua relevância, e as atribuições de com-
petência do pedagogo jurídico. Os aportes que sustentam o trabalho 
são: Leis, políticas públicas e referenciais teóricos, entre os quais se 
destacam: Otto apud Souza Neto et al, 2009, Carneiro (2010), Freire 
(1993,1996), Libâneo (2001, 2006, 2008, 2010/2011), Saviani (2008), 
Silva (2007), Franco, Libâneo e Pimenta (2007) entre outros. O tema 
é relevante por ser mais uma das atuações da Pedagogia, e relativa-
mente nova (2006), sendo por isso pouco conhecida na sociedade e 
também no âmbito educacional, o que resultar-se-á maior conheci-
mento de atualidades no que se refere a função do pedagogo inserido 
na Justiça Estadual de todo o Brasil.  

A inserção do Pedagogo no Poder Judiciário se deu no ano de 
2006, e sendo uma função pouco conhecida na área da Educação 
como também no próprio âmbito do judiciário, é relevante a presente 
pesquisa, tanto para os estudantes da graduação de pedagogia quan-
to para os já formados, pois conhecerão uma nova área de atuação.

Sem dúvida, pedagogos são agentes imprescindíveis para o 
desenvolvimento humano e social das comunidades, sendo funda-
mental ter clareza do papel social e político do pedagogo que se com-
promete com a formação, com a socialização, e, principalmente, com 
a emancipação dos sujeitos em conflito com o Direito e a Justiça.
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Da regulamentação da profissão do pedagogo – Lei a ser sancio-
nada

 A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6.847/17, que dis-
põe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Pedagogo. 
De acordo com o Projeto:

Art. 2º Considera-se Pedagogo, para os fins desta lei, 
os profissionais portadores de diploma de curso de gra-
duação em Pedagogia, para exercerem a docência, bem 
como atividades nas quais sejam exigidos conhecimen-
tos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades profissionais do Pedago-
go podem ser realizadas em instituições de ensino públi-
cas ou privadas de educação, bem como em instituições 
culturais, de pesquisa, ciência e tecnologia e, ainda, de 
ensino militar.

Segundo a justificativa da proposta, de autoria do deputado 
Goulart “A regulamentação da Profissão de Pedagogo é uma medi-
da de reconhecimento e inclusão de milhares de profissionais qualifi-
cados no mercado de trabalho que representam uma área de grande 
importância, especialmente na educação.” A proposta aguarda desig-
nação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC).

2. OBJETIVOS

• Geral: Analisar as relações entre a Pedagogia e o fenôme-
no jurídico social. 

• Específicos: Investigar a atuação do pedagogo jurídico. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Da base teórica da pedagogia social

A base teórica científica da Pedagogia Social surge de manei-
ra principiante nas questões sociais assumidas por vários filósofos e 
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educadores, abordados desde o mundo Clássico até a metade do sé-
culo XIX. Filósofos como Platão à Pestalozzi entre outros, ajudaram 
na construção e consolidação da Pedagogia Social através de teorias 
referentes à educação que serviram como base para o posterior de-
senvolvimento científico deste ramo da pedagogia criado pelo teórico 
Alemão Paul Natorp, que teve seus pensamentos fortemente influen-
ciados por tais filósofos.

Historicamente, a Pedagogia Social baseia-se na crença de que 
é possível decisivamente influenciar circunstâncias sociais por meio da 
Educação. Assim, a Pedagogia Social começa com esforços em con-
frontar pedagogicamente aflições sociais na teoria e na prática. Platão 
e Aristóteles, por exemplo, discutiram filosofia social por meio de ques-
tões éticas, políticas e pedagógicas. Entretanto, eles não deram mui-
ta atenção à questão da pobreza, da aflição e da ajuda social. As pre-
condições teóricas para o desenvolvimento do pensamento e da ação 
pedagógica social não foram amadurecidas até a transição ao período 
moderno, com o Renascimento, a Reforma e mais tarde, o Iluminismo, 
quando as ideias de progresso social começaram a ser associados às 
atividades da humanidade. Dois tipos de estratégias foram erigidos para 
confrontar problemas sociais e para promover o bem-estar social: Políti-
ca e Pedagogia. (OTTO apud SOUZA NETO et al, 2009, p. 31)

Na idade Média, não se produziu uma teoria social autônoma 
da educação, pois os estudos da época estavam centrados na Teolo-
gia, a qual subordinava toda a atividade educativa à Igreja.

O conceito de Pedagogia Social como ciência surge na Alema-
nha e torna-se referencial para a área. Com a crise que se abateu na 
Indústria Bélica, na primeira metade do século XX.

Na América Latina, a maior referência para a Pedagogia Social 
é o Uruguai. Um dos principais inspiradores do tema no Brasil é Pau-
lo Freire, ainda que ele nunca tenha usado o termo em seus inscritos, 
é referência internacional de teoria e prática. 

Segundo Freire (apud, SOUZA NETO et al, 2009) a educação 
nas sociedades latino-americanas ainda ocorre em um processo ver-
tical. O professor ainda é um ser superior que ensina a ignorantes. O 
educando recebe passivamente os conhecimentos tornando-se um de-
pósito do educador. Educa-se para arquivar o que se deposita, mas o 
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curioso é que o arquivado é o próprio homem, que perde assim seu po-
der de criar, se faz menos homem, é uma peça. O destino do homem 
deve ser criar e transformar o mundo, sendo o sujeito de sua ação.

Com uma pedagogia “não autoritária”, a pedagogia do oprimido 
de Freire, tem como objetivo central a “conscientização” como condi-
ção para a transformação social. Freire afirma que esta conscientiza-
ção acontece através do diálogo.

Pode-se afirmar que a Pedagogia Social no Brasil surgiu para 
suprir a necessidade de Brasileiros que vivem em situação de extre-
ma vulnerabilidade e não tem seus direitos sociais garantidos de for-
ma digna.

Este aspecto é uma das consequências da injusta ordem social 
vigente que se reflete nas condições precárias de escolarização para 
estas pessoas e no despreparo dos professores para lidarem com as 
realidades sociais dos alunos de classes populares. Além de progra-
mas realizados pela educação popular, são desenvolvidos com en-
foques diferenciados por educadores sociais projetos que priorizam 
atenção às classes menos favorecidas, na questão da cidadania, na 
questão de carências urbanas e rurais e nas situações de vícios e de-
pendência de drogas.

Para Machado apud Souza Neto et al (2009, p.138) o profis-
sional da Pedagogia Social “Em geral, representa a figura única e po-
livalente do educador que articula prevenção primária e secundária e 
além de recuperação dos indivíduos com dificuldades, a atenção só-
cio-cultural”.

Dessa forma é evidente a contribuição entre ambos, pois a Pe-
dagogia Social é entendida como ciência pedagógica da inadaptação 
social [...] da educação para a paz, da educação cívica e política, so-
bre ação educativa nos serviços sociais, da marginalização social e 
dos meios de comunicação social.

 Nos países da América Latina, entre os quais o Brasil, em que 
a Pedagogia social ainda é uma ciência nova sendo praticamente des-
conhecida enquanto abordagem teórica e qualificação profissional re-
gular está presente em intervenções de diversos locais não escolares 
de diferentes naturezas, como hospitais, empresas e ONGs, e tam-
bém na esfera do Poder Judiciário, na função do pedagogo jurídico.
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Atualmente a Pedagogia é considerada uma ciência transdis-
ciplinar. 

3.2 O objetivo da Educação

Para Petrus (apud SOUZA NETO et al, 2009) “A educação é glo-
bal, é social e se dá ao longo de toda a vida. O objetivo da educação é 
capacitar o indivíduo para viver em sociedade e comunicar-se[...]”.         

Pode-se afirmar que a educação não formal visa contribuir para 
a formação integral da pessoa, envolvendo o crescimento pessoal, a 
conscientização da cidadania e a possibilidade da inserção na socie-
dade, que tem o modo de ensinar voltado aos interesses dos educan-
dos, respeitando a sua cultura, sua história e seu meio social.

A educação não formal reconhece a pessoa como um ser que 
pensa, age, sente e traz consigo uma cultura que precisa ser respeita-
da para que ele possa crescer e se desenvolver, pois a cultura faz parte 
da identidade do ser humano e os valores são imprescindíveis em sua 
formação [...]. Além do bem-estar que as atividades da Educação não-
-formal proporcionam aos seus educandos, têm como objetivo chegar 
a toda a família, além de contribuir para a formação do indivíduo e ofe-
recer condições de se inserir no mercado de trabalho. A educação não-
-formal forma o indivíduo para a vida, retirando-os das ruas, das drogas, 
dos furtos e roubos, da prostituição e do próprio ócio e, ainda, resgata a 
autoestima, munindo-o de condições para desenvolver sentimentos de 
autovalorização. (CARO apud SOUZA NETO et al, 2009,p. 152).

Assim, a educação não formal poderá desenvolver nos indiví-
duos segundo Gohn (2006, p. 30)

•	 Consciência e organização de como agir em grupos cole-
tivos;

•	 A construção e reconstrução de concepção (ões) de mun-
do e sobre o mundo;

•	 Contribuição para um sentimento de identidade com uma 
dada comunidade;

•	 Forma o indivíduo para a vida e suas adversidades (e não 
apenas capacita para entrar no mercado de trabalho);
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•	 Quando presente em programas com crianças ou jovens 
adolescentes a educação não-formal resgata o sentimento 
de valorização de si próprio (o que a mídia e os manuais 
de auto-ajuda denominam, simplificadamente como auto-
-estima); ou seja, dá condições aos indivíduos para desen-
volverem sentimentos de autovalorização, de rejeição dos 
preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de lutarem 
para ser reconhecidos como iguais (enquanto seres hu-
manos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, reli-
giosas, culturais, etc.);

•	 Os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prá-
tica, os indivíduos aprendem a ler e interpretar o mundo 
que os cerca.

3.3 O conflito do judiciário 

Num passado não tão distante vivia-se o tempo em que o Judi-
ciário parecia ser sinônimo de solução de conflitos. A intervenção do Es-
tado nas relações entre os particulares era necessária para pôr fim aos 
problemas que surgiam entre eles. Pensava-se que, se as partes recor-
riam ao Judiciário, era porque as inúmeras tentativas de reconciliação já 
se haviam demonstrado infrutíferas, e aí o poder público era tido como 
salvador da pátria para garantir direitos e solucionar conflitos.

O fato de a sociedade depender a todo momento da interven-
ção do Estado para o auxílio na condução das controvérsias desen-
volveu a cultura do litígio. Por qualquer problema, ínfimo que seja, as 
partes correm ao Judiciário e ali depositam suas angústias e aflições 
para que o juiz as resolva.

3.4 Mudança de Paradigma  -  transdisciplinaridade  

 Baseado no Paradigma Transdisciplinar, embora sabendo que 
a realidade não poderia ser conhecida em sua totalidade, a experiên-
cia mostrou que uma discussão entre diversas disciplinas, objetivando 
uma avaliação do fenômeno de modo articulado, permite uma respos-
ta diferenciada do Poder Judiciário à demanda jurídica.
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Assim deu-se início ao trabalho interdisciplinar na Justiça, com 
equipes formadas por profissionais de diversas ciências, que estuda-
vam uma dada situação, e construíram juntos, por meio do diálogo en-
tre seus saberes e seus métodos uma resposta conjunta para deter-
minada situação.

Equipes de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e so-
ciólogos – Servidores do Poder Judiciário - desenvolvem com os Ma-
gistrados uma relação interdisciplinar definida como uma perspectiva 
de articulação interativa entre diversas disciplinas, através de relações 
dialógicas entre os métodos e conteúdos que as constituem.

A interdisciplinaridade parte da ideia de que a especialização 
sem limites das disciplinas científicas culminou numa fragmentação 
crescente do conhecimento. Supõe troca de experiências e reciproci-
dade entre disciplinas e áreas do conhecimento.

As demandas trazidas ao Judiciário ou a Educação, deixam de ser 
tratadas como um fenômeno únicos de determinada ciência, e passa a 
ser um fenômeno humano, com suas vertentes biopsicossóciohistóricas. 

3.5 Das Competências do Pedagogo  

Denomina-se pedagogo o profissional cuja formação é a Peda-
gogia, que no Brasil é uma graduação e que, por parte do MEC - Mi-
nistério da Educação é um curso que cuida dos assuntos relacionados 
à Educação, portanto se trata de uma Licenciatura, cujo currículo e 
horário curricular atual estipulado pelo MEC confere ao pedagogo, de 
uma só vez, as habilitações em educação infantil, ensino fundamental, 
educação de jovens e adultos, coordenação educacional, gestão es-
colar, orientação pedagógica, pedagogia social e supervisão educa-
cional. (destaque e sublinhação em negrito pelas Autoras deste TCC).

Para Libâneo “no mundo inteiro existem cursos específicos de Pe-
dagogia (em alguns lugares denominados “ciências da educação”) dis-
tintos dos cursos de formação de professores” (2000, p.6). O pedagogo 
desta forma, não possui quanto ao seu objeto de estudo um conteúdo in-
trinsecamente próprio, o enfoque que lhe é dado é o processo de Ensino 
e Aprendizagem. Estuda a educação como prática humana e social, por 
isso, o pedagogo estuda o processo de transmissão do conteúdo da me-
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diação cultural (ensino), que se torna o patrimônio da humanidade, e o 
processo pelo qual a apropriação desse conteúdo ocorre (aprendizagem). 

O perfil desejado para o pedagogo é de que ele seja um profis-
sional com uma visão histórico-social cultural, capaz de formular uma 
práxis que articule conhecimentos abstratos à uma prática concreta do 
cotidiano. Os desafios educacionais têm dimensões incalculáveis (PE-
REIRA, MARTINS, 2002). 

Para Lima (2003, p.187) “ser professor não é tarefa que se con-
clui após estudos de técnicas para transmissão de conteúdos. É uma 
aprendizagem que exige desenvolvimento de uma prática reflexiva e 
competente”.  

Para Pereira e Martins, frente a multiplicidade de situações 
postas ao professor e à complexidade da natureza de seu trabalho, “à 
sua especificidade e riqueza, evidencia-se a importância e a necessi-
dade de um profissional extremamente qualificado para o exercício da 
função na atualidade” (2002, p.127).

Diante dessas considerações citadas adrede, entendemos que 
o profissional formado em Pedagogia está apto a enfrentar as ativida-
des no Poder Judiciário de um modo geral, entretanto devido a diver-
sificação de suas atividades, tendo em vista os diversos locais que po-
derá ser inserido (Vara da Infância, Vara de Família, Tribunal do Júri, 
Vara das Execuções Penais)  entendemos ser necessário um profis-
sional qualificado, e  de preferência que essa qualificação concilie ma-
téria dentro do ramo do Direito.

3.6 Da habilitação do Pedagogo no Poder Judiciário 

 A formação acadêmica do Pedagogo, em nível superior, de 
acordo com a Resolução n. 1, CNE/CP, de 15 de maio de 2006, habi-
lita o profissional para atuar em meios escolares e não escolares que 
envolvam os processos educativos de formação do sujeito. A inserção 
oficial do Pedagogo no Poder Judiciário se deu a partir da Orientação 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que em 2006 recomendou a 
implementação de equipes Inter profissionais em todas as Comarcas 
dos Tribunais de Justiça dos Estados (Recomendação nº 2/20061). 
1  Oficialmente, o CNJ é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema 

judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência admi-
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Entretanto, dez anos antes dessa oficialização o Tribunal de 
Justiça de Roraima (TJRR) já contava com o trabalho do Pedagogo, 
sendo um dos pioneiros a inserir esse profissional em seu quadro efe-
tivo de servidores, conforme abaixo: “O I Concurso Público para a for-
mação do quadro efetivo de servidores do TJRR, ocorrido no ano de 
1996, foi um marco na história da Justiça da Infância e da Juventude 
no Estado de Roraima, pois possibilitou tanto a ampliação da equipe 
inter profissional da Vara da Infância e da Juventude, quanto à inser-
ção de uma Pedagoga nesse espaço, até então ocupado exclusiva-
mente por Assistentes Sociais e Psicólogos.

Importa registrar que, ao estudar as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para o curso de graduação em Pedagogia, licenciatura, normas fo-
ram construídas e definidas pelo Conselho Nacional de Educação, órgão 
vinculado ao Ministério de Educação. Nesse aporte legal, observa-se, em 
seu artigo 5º, a declaração de que todo o profissional formado no curso 
de Pedagogia deverá estar habilitado para as seguintes tarefas:

XIII - participar da gestão das instituições planejando, 
executando, acompanhando e avaliando projetos e pro-
gramas educacionais, em ambientes escolares e não-
-escolares; XIV - realizar pesquisas que proporcionem 
conhecimentos, entre outros: sobre alunos e alunas e a 
realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 
experiências não escolares; sobre processos de ensinar 
e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológi-
cos; sobre propostas curriculares; e sobre organização 
do trabalho educativo e práticas pedagógicas. (BRASIL, 
DCN, 2006, p.2-3).

Resta assim induvidoso de que a pedagogia jurídica está im-
buída tanto na educação não formal porque está carregada de inten-
cionalidade, e há um objetivo explícito na formação do sujeito; quan-
to na educação  formal, eis que intencional, estruturada, e organizada 
em diferentes meios (âmbito judicial).

nistrativa e processual. Lembrando que todas as atribuições do órgão estão definidas na 
Constituição Federal, mais precisamente no § 5º do art. 103-B, e regulamentadas no artigo 
31 do Regimento Interno do CNJ.Sendo assim o órgão está apto a definir planos, metas 
e programas de avaliação institucional do Poder Judiciário, receber reclamações, petições 
eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Judiciário, julgar processos dis-
ciplinares e melhorar práticas e celeridade, publicando semestralmente relatórios estatísticos 
referentes à atividade jurisdicional em todo o país
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3.7 As Leis justificam a autuação do pedagogo no âmbito não 
escolar

As intervenções sócias educacionais estão ocorrendo em dife-
rentes espaços formais e não formais da educação.  Tal espaço está 
presente na LDB de 1996, (Lei nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) logo no 1º e 2º artigos, em que ampliam a con-
cepção de educação incluindo novos agentes, espaços educativos e a 
sua finalidade de intervenção na prevenção e qualidade de vida.

A educação abrange os processos formativos que se desenvol-
vem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas institui-
ções de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. (Art. 1º da LDB)

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princí-
pios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finali-
dade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Art. 2º da LBD).

O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 afirma que:
 
A Educação, direito de todos e dever do Estado e da fa-
mília, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (Art. 205).

A Constituição Federal, Lei Maior, válida em todo e qualquer tipo 
de educação que visa o pleno desenvolvimento intelectual, moral e so-
cial do indivíduo e não distingue em seu discurso a educação escolar da 
não escolar. O ensino não formal é um campo que não se opõe a edu-
cação formal, e sim complementa a crise da educação escolar. 

3.8 Os desafios do pedagogo no poder judiciário 

A partir de 2006 os Pedagogos passaram a ser lotados em di-
versos Tribunais brasileiros, dentro de diversas Varas: Vara de Infân-
cia e da Juventude, Varas de Família, Varas dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Vara de Crimes Contra Crian-
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ças e Adolescentes, Vara de Execução Penal, Vara de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas, Tribunal de Júri e outras.

Segundo Lilian Cristina Santos Araújo, no Artigo Científico “A 
atuação do pedagogo no campo jurídico” o edital do concurso do TJE/
PA do ano de 2006 estabelece as descrições sumárias das atividades 
a serem desempenhadas pelo pedagogo:

Participar de comissões, quando designado, e de treina-
mentos diversos de interesse da administração; asses-
sorar dirigentes e magistrados, por meio de pareceres 
técnicos em processos que requeiram conhecimento es-
pecífico da ciência em apreço; executar individualmente 
ou em equipe atividades relacionadas com a administra-
ção de recursos humanos, desenvolvimento de pessoal, 
treinamento, estudos, pesquisas, análises organizacio-
nais, planejamento de recursos humanos, serviço social 
aos funcionários e outras tarefas das Unidades Adminis-
trativas; bem como desempenhar outras atividades cor-
relatas ou outras atribuições que possam vir a surgir, con-
forme as necessidades da área ou do Tribunal (PARÁ, 
2006, p. 06).

Na obra “O trabalho do pedagogo no Tribunal de Justiça do 
Pará: desafios entre formação e atuação”, de Riane Conceição Fer-
reira Freitas e Gilmar Pereira da Silva, o mesmo tema é abordado 
com a seguinte crítica:

Geralmente, nas lotações, é contemplada a constituição 
de uma tríade multidisciplinar, composta por psicólo-
go (a), assistente social e pedagogo (a), integrando as 
equipes técnicas ou multidisciplinares, cuja finalidade é 
fornecer subsídios aos juízes, assessorando-os nas to-
madas de decisões e auxiliando-os em outras tarefas que 
possam contribuir para a garantia de direitos aos sujeitos 
usuários do Sistema de Justiça (PARÁ, 2007)
2. O TRABALHO DO PEDAGOGO NO TJE/PA: cons-
truindo saberes e conquistando espaços. 
A atuação destes profissionais de áreas diversas do 
direito é garantida em alguns preceitos legais, como o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e 
a lei popularmente conhecida como Lei Maria da Penha 
(BRASIL, 2006). O pedagogo deve elaborar estudos de 
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caso, laudos, pareceres, avaliações, de acordo com as 
necessidades do juízo e até mesmo realizar perícias ou 
ser assistente técnico em determinados processos volta-
dos para o campo jurídico 6. Nesse lócus, assim como 
é nova a atuação de pedagogos nessas áreas, também 
o é a limitação para o exercício das funções diante 
das próprias solicitações destinadas a eles, já que, no 
momento em que é solicitado um “estudo social” ao 
pedagogo, pode-se estar incorrendo em imperícia, 
pois tal instrumento é de especificidade do Serviço 
Social (Conselho Federal de Serviço Social, 2006, p. 10). 
Residiria aí uma incongruência com relação à atuação 
do pedagogo no Tribunal de Justiça, visto que são os 
próprios juízes que generalizam o pedido do estudo feito 
às equipes multidisciplinares. (destaque em negrito pelas 
Autoras).

No caso do “estudo social”, por Lei, só quem o pode realizá-lo 
são os assistente sociais (Lei Orgânica do Serviço Social), uma vez 
que este é um instrumento exclusivo desses profissionais, assim como 
o relatório psicológico só poderá ser feito por psicólogos.

Já no Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Goiás  as atri-
buições do pedagogo estão especificadas no Provimento nº 14/2015 
do TJGO, as quais estão abaixo especificadas:

Implementar, avaliar e coordenar a construção de pro-
jetos pedagógicos relacionados às atividades do Poder 
Judiciário e assessorar as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Executar, avaliar e coordenar projetos peda-
gógicos relacionados às atividades do Poder Judiciário. 
Assessorar atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Realizar perícias, judiciais ou não. Supervisionar, fisca-
lizar e desempenhar atividades técnicas na sua área de 
competência e em suas especializações. Prestar servi-
ços de consultoria na sua especialidade, quando solicita-
do pelo Tribunal de Justiça. (LOPES, ano? p. ?).

Na obra intitulada “O pedagogo em ambiente não escolar: um 
estudo sobre as ações pedagógicas desenvolvidas no Tribunal de Jus-
tiça de PE”, de autoria de Elba Cristina Pereira de Andrade e Valderês 
da Conceição do Monte, as autoras discutem as atividades do peda-
gogo e aqui trazemos um recorte da discussão feita.
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Os dados revelaram que os pedagogos exercem ações educativas 
de acompanhamentos das crianças, adolescente e adulto no senti-
do de escutá-los e orientá-los diante das ações judiciais que estão en-
volvidos, acompanhamento das mulheres que desejam entregar seus 
filhos a adoção, elaboração de relatórios relacionados a diferentes 
ações judiciais (Ação de Adoção, Ação de Guarda, Ação de Tutela...), 
realização de palestras dentro da escola abordando temas da atuali-
dade como, bully, orientação de professores, alunos e comunidade. 
Às ações educativas que desenvolvem no judiciário contribuem para o 
desenvolvimento dos sujeitos, no entanto lhes falta autonomia em rea-
lizar uma prática educativa significativa no contexto jurídico. Uma vez 
que estão inseridos num contexto que de certa forma há uma hierar-
quia, logo o pedagogo tem sua prática pedagógica totalmente depen-
dente das ações judiciais e consequentemente dos despachos e ho-
mologações dos juízes principalmente.
Os sujeitos que fazem parte do Tribunal de Justiça não respeitam o 
pedagogo como profissional capacitado para lidar com as situações 
do contexto jurídico. No entanto, o pedagogo é o profissional da edu-
cação que trabalha com as questões relacionadas aos conhecimentos 
pedagógicos, desenvolvendo práticas educativas que contribua com o 
desenvolvimento social, emocional e intelectual dos sujeitos, para que 
estes possam desenvolver aprendizagens significativas. Assim, pre-
cisam compreender os benefícios que as ações educativas, as inter-
venções pedagógicas podem trazer ao Tribunal de Justiça, com 
o profissional da educação que pode contribuir para que os su-
jeitos possam enfrentar situações conflituosas sem sofrer danos 
que comprometam a sua vida pessoal e sem dúvida profissional. 
Sendo assim, torna-se importante que o Tribunal de Justiça com-
preenda o papel educativo do pedagogo e esclareça internamen-
te aos demais, o porquê e o para quê se tem um pedagogo no tri-
bunal de justiça. (destaque em negrito pelas Autoras).
Conforme se observa no Tribunal de Justiça de Roraima (TJ-RR), as 
atividades desenvolvidas pelos pedagogos são as seguintes:
A Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ/TJRR), criada em 5 de 
maio de 2010 pela Resolução nº 16/2010/TP, é órgão permanente de as-
sessoria da Presidência do Tribunal de Justiça de Roraima. Dentre os di-
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versos setores do TJRR, destaca-se o trabalho do Pedagogo na Coorde-
naria da Infância e da Juventude, compondo a Equipe Multiprofissional 
que presta assessoria técnica ao Magistrado Coordenador em matérias 
afetas à área infanto-juvenil. Tem por atribuição, dentre outras, delinear a 
política institucional do Poder Judiciário para a área da Infância e da Ju-
ventude, com observância dos atos normativos do Conselho Nacional de 
Justiça; com foco no aprimoramento dos serviços, na padronização dos 
procedimentos e na sistematização dos conhecimentos.

 
Na Obra “Apliando Horizontes: O Pedagogo no Tribunal de Jus-

tiça de Pernambuco ( Marcella Pereira, Maria Helena Acioly, Ana Cris-
tina Baptistellas) as Autoras abordam sobre a formação acadêmica e 
institucional adequada dos pedagogos que atuam TJ-PE, com as se-
guintes notas:

“estes profissionais não tiveram qualquer formação pedagógica para 
atuar  em seus núcleos, ficando muitas vezes de mãos atadas. Con-
tudo alguns receberam capacitações do próprio Tribunal, ao que dois 
dos entrevistados assim responderam:
“Especificamente não recebemos qualquer formação pedagógica que 
nos auxiliasse em nosso trabalho. Nem jurídica nem acadêmica, já 
que as universidades limitam muito a experiência do pedagogo na sala 
de aula. Maas recebemos uma formação genérica, passada tanto para 
nós quanto para assistentes sociais e psicólogos. Mas isso não ga-
rante nossa boa atuação, já que nada é específico para nós. (Peda-
goga 6).
“Não recebi nenhuma formação acadêmica já que a pedagogia na univer-
sidade só permite a docência. Já dentro do tribunal participei de palestras 
e cursos realizados pelos próprios pedagogos.(Pedagogo 7).

 
Sobre essa abordagem, segundo Santos: “As especificidades 

de cada área estarão garantidas pelo olhar e na abordagem específi-
ca do profissional, o qual deve ser dotado de conhecimentos específi-
cos de sua área e deverá deter o domínio e a clareza da necessidade 
de utilização desses conhecimentos nos casos concretos em estudo.” 
(MELO; SANTOS, 2015, p. 47)
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 Compreende-se assim que as funções do Pedagogo Jurídico 
não estão completa e rigorosamente estabelecidas, o que faz com 
que sejam desconhecidas por uma boa parte dos próprios pedago-
gos, como também por parte do Poder Judiciário.  Além disso, não raro 
confundidas com as funções do Assistente Social. 

3.9 O papel do pedagogo no tribunal do júri

 Sandra Mara Dobjenski, autora da obra O Papel do Pedagogo 
no Tribunal do Júri - Uma Conquista Necessária, cita por referência a 
bibliografia José Carlos Libâneo, o qual salienta a necessidade de Pe-
dagogos especialistas, adotando uma atitude interessada frente à es-
pecificidade dos estudos pedagógicos com referência ao conhecimen-
to produzido nas diversas esferas sociais, buscando a compreensão 
do sujeito como um ser passível de erros e acertos.

Na referida obra Sandra Mara Dobjenski cita Bernstein, que 
ressalta aspectos sobre a demanda do pedagogo para o exercício pro-
fissional que extrapola os liames da docência e se insere em áreas 
que vão além dos recursos humanos das empresas ou de ações inse-
ridas em projetos e programas sociais; e enfoca o pedagogo como um 
ser capaz e apto a atuar em diversas esferas sociais.

Aborda ainda que “a união da Pedagogia ao campo do Direi-
to, pode ser compreendida como um campo de conhecimento sobre 
a problemática da execução de delitos[3], crimes[4] e crimes hedion-
dos[5] que perpassam a compreensão jurídica e se aliam a compreen-
são da didática das ações humanas. Sendo o pedagogo um profis-
sional capaz de facilitar a transformação da informação em saber por 
meio de uma prática relacional, organizando formas de comunicação 
que favoreçam a ação formativa/educativa em todas as circunstâncias 
de um julgamento, de modo que as sentenças expressas visem de 
fato à manutenção dos direitos humanos, percorrendo os caminhos da 
“humanização das penas do sistema democrático” e enquadrando-as 
na visão didática e pedagógica do ser, do fazer e do proceder.”.

 Aduz que “com base nestes pressupostos evidencia-se a ne-
cessidade da inserção do Pedagogo na esfera jurídica, como um pro-
fissional que se apresenta capaz de intervir e viabilizar o processo edu-



O PERFIL DO PEDAGOGO JURÍDICO E SUA ATUAÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL 28

cativo no contexto civil e criminal, com o intuito de corroborar para que 
se obtenha uma visão ampliada de educação. E cita Franco (2006, p. 
105) o qual exalta que:

[...] precisamos urgente convocar pedagogos para traba-
lhar em diversas instâncias sociais, fora da esfera esco-
lar, mas que possuam forte potencial educativo. Caberá 
a este pedagogo, profissional formado na dimensão da 
compreensão e transformação da práxis educativa, redi-
recionar em possibilidades educativas as diversas instân-
cias educacionais da sociedade [...]. 

Confirmando tal exposição a Bacharel em Direito com especiali-
zação na área civil e criminal Marly de Cassia Meneses França Regia-
ni, defende ser notória a presença do Pedagogo em tais esferas, vis-
to ser este profissional dotado de saberes múltiplos, tais como sociais, 
educacionais, psicológicos, antropológicos, econômicos, políticos, etc., 
para tanto ser capaz de fomentar perante a corte da magistratura refle-
xões de cunho metodológico/didático, possibilitando desta forma um jul-
gamento tênue e coeso na sua questão didática e pedagógica.

Sobre esta perspectiva ressalta-se a defesa de Libâneo 
(2007, p.51) no que se refere à atuação do pedagogo no tribunal do 
júri quando cita:

É quase unanime entre os estudiosos, hoje, o entendi-
mento de que as práticas educativas estendem-se as 
mais variadas instâncias da vida social não se restringin-
do, portanto, a escola e muito menos a docência. Sen-
do assim o campo de atuação do profissional formado 
em Pedagogia tão vasto quanto às práticas educativas 
na sociedade. Em todo lugar onde houver uma prática 
educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma 
Pedagogia.

Cita a Autora que, nas palavras do jurista Alexandre de Sá Do-
mingues, que exalta ser o pedagogo apto a ajudar ao cidadão a ter 
maior senso crítico, ser menos manipulável, desmistificar a figura da 
autoridade, criando uma visão de justiça mais realista e menos influen-
ciável. Visto que no Tribunal do Júri, o cidadão se torna julgador e traz 
consigo uma série de preconceitos e paradigmas, tornando a sua ati-
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vidade de julgador algo extremamente manipulável, seja pela sedução 
do discurso, seja pelas figuras de autoridade que os atores do proces-
so projetam na sociedade, os quais nem sempre refletem num julga-
mento justo.

Diz que a aplicação da didática no tribunal do júri visa desen-
volver a capacidade crítica, para que os sujeitos analisem de forma 
clara a realidade dos delitos e dos infratores. Neste paradigma sub-
tende-se que a didática investiga as condições e formas que vigoram 
na sociedade, proporcionando a capacidade do profissional em edu-
cação analisar, refletir e construir uma práxis que não tem como obje-
tivo ficar pronta e acabada.

 No meio desta pesquisa descobrimos o recém-lançado livro 
com o título ‘Pedagogia Jurídica’, que escreve sobre  a rotina de tra-
balho dos pedagogos na Justiça Estadual, sendo o enfoque do livro 
“Pedagogia Jurídica – As práticas do Pedagogo no Judiciário”. A obra, 
inédita no Brasil, foi desenvolvida por pedagogos do quadro efetivo 
de servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) a par-
tir de uma compilação de artigos que retratam suas práticas profissio-
nais. O lançamento da publicação aconteceu na data de 13/11/2017, 
às 18h30, na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar, Recife-PE.

 A elaboração do livro foi coordenada pelas pedagogas Gidair 
Lopes e Simony Freitas. Segundo Gidair Lopes, a ideia de escrever a 
obra surgiu em virtude da escassa literatura sobre o tema no Brasil, a 
qual estaria limitada a produções acadêmicas.

4. METODOLOGIA

 Nesta pesquisa foi empregada uma metodologia bibliográfica 
e descritiva, buscando os dados através das entrevistas descritas nas 
obras e leitura minuciosa de uma amostra de pedagogos efetivados no 
Poder Judiciário do Estado do Pará. 

Segundo Gil (2009), as pesquisas descritivas têm como objetivo 
principal a descrição das características de determinada população ou 
fenômeno, mas também o estabelecimento de relações entre variáveis. 
Assim, no referencial teórico publicado sobre o tema, oferecerá elemen-
tos para responder aos principais objetivos estabelecidos neste trabalho. 
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa 
foi a qualitativa, visto que esta possui esquemas menos estruturados 
e mais flexíveis que permitiram uma análise mais ampla dos dados co-
letados. 

Segundo Minayo, (1999), a pesquisa qualitativa responde a 
questões particulares e se preocupa com o nível da realidade que não 
pode ser quantificada. 

O instrumento utilizado para coleta dos dados foi reunir alguns 
trabalhos de pesquisas já existentes, analisar a entrevista feita com os 
próprios pedagogos lotados no Poder Judiciário do Estado do Pará, 
descrita no Trabalho Científico de Lilian Cristina Santos Araújo; o ví-
deo da entrevista das Autoras do Livro “Pedagogia Jurídica” lançado 
na cidade do  Recife-PE,  com uma série de questões caracterizadas 
como abertas, isto é, as Autoras sendo pedagogas apresentam seus 
próprios posicionamentos sobre o assunto.

5. ANÁLISE DE DADOS

 Analisando o papel do Pedagogo Jurídico como profissão, sur-
ge a seguinte indagação: os Pedagogos ingressos no âmbito judiciário 
possuem atribuições definidas no Plano de Carreiras, Cargos e Remu-
neração (PCCR) dos servidores do poder judiciário? Existe Conselho 
Federal e Regional instituído para a defesa e registro do número de 
Pedagogos no Brasil? Quais as atividades desenvolvidas pelo Peda-
gogo Jurídico?

 Para responder a essas indagações trazemos à colação OBRA 
intitulada: “A atuação do pedagogo no campo jurídico”, de Lilian Cristi-
na Santos Araújo, com a seguinte transcrição:

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará Segundo pesquisa realizada 
no site do TJE/PA este tem jurisdição em todo o estado do Pará, pos-
suindo atualmente 108 Comarcas, as quais atendem os 143 municí-
pios paraenses, acolhendo demandas sociais, psicológicas e peda-
gógicas.  É, portanto, nesse espaço territorial que atuam pedagogos, 
junto às Varas da Infância e Juventude, VJVDFCM, VEPMA, Varas da 
Família, Setor Social, entre outros. Esses profissionais foram inseri-
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dos nesses vários ambientes da instituição, ao longo do tempo, diver-
sificando e ampliando seus espaços de atuação. Nesse sentido, Frei-
tas explicita que o TJE/PA:

[...] possui pedagogos concursados desde 2006 e não 
concursados há mais de 20 anos, o ingresso desses pro-
fissionais se deu por conta das exigências de leis como 
o Estatuto da Criança e Adolescente. Foram essas áreas 
que demandaram dentro do Poder Judiciário a necessi-
dade da junção de várias ciências (como o Serviço So-
cial, Psicologia, Sociologia) [...] (FREITAS, 2012, p. 86).
 

O ingresso dos pedagogos no TJE/PA é baseado em acontecimentos 
legais relevantes que demandaram a inserção de Assistentes Sociais, 
Psicólogos e Pedagogos, com o intuito de analisar da melhor forma 
tanto os casos de pequeno e médio potencial ofensivo quanto os ca-
sos de maior complexidade. Para conhecer o trabalho desempenhado 
pelo pedagogo no campo jurídico optou-se pela VEPMA e pela VJVD-
FCM do TJE/PA. Segundo informações disponíveis no site do TJE/PA, 
a VEPMA corresponde a 21ª Vara Penal da Capital e tem como obje-
tivo primordial ressocializar aqueles que transgrediram as regras so-
ciais, além de garantir a reinserção social do condenado humanizando 
o cumprimento da pena e atribuindo a ela uma finalidade social, tor-
nando-se assim, um agente punitivo mais justo e eficaz, visando o fim 
da impunidade para delitos de pequeno e médio potencial ofensivo.
 Já as VJVDFCM as quais compreendem a 1ª, 2ª e 3ª Vara Crimi-
nal dos referidos juizados do TJE/PA, foram criadas a partir  da Lei 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha)  as quais devem processar e julgar 
os recorrentes crimes de violência doméstica e familiar que vitimizam 
inúmeras mulheres no estado do Pará (PARÁ, 2010). 
Com o objetivo de compreender o que faz um pedagogo no campo 
jurídico, especialmente, na VEPMA e nas VJVDFCM, foi necessário 
questionar para as pedagogas quais as atribuições do cargo de um 
pedagogo nesse ambiente de trabalho. Tal questionamento foi respon-
dido pelas entrevistadas da seguinte forma:

─ “ Não tem atribuição específica, quando entrei o pedagogo só fazia 
avaliações e era responsável pelas palestras; questionava o porquê 
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desse profissional não fazer atendimento inicial. Mas a ficha de ava-
liação da VEPMA foi elaborada por uma pedagoga (PEDAGOGA A).

─ “ Acolhimento, atendimento inicial, monitoramento do acompanha-
mento, palestras mensais, finalização do processo, encaminhamento 
escolar para aqueles que manifestam o desejo de retomar os estudos, 
encaminhamento para a rede de serviço, contato com as instituições 
que recebem os cumpridores; qualquer incidência no decorrer do pro-
cesso (PEDAGOGA B).

─“ Realizar estudo de caso referente aos processos das três varas de 
violência doméstica, sim, faço estudo de caso, pois estudo social só 
quem pode fazer é o assistente social, assim como o psicólogo com 
o estudo psicológico. Desenvolvemos palestras nas escolas e cen-
tros comunitários e encaminhamento dos usuários, participação em 
audiência quando solicitado pelo juiz” (PEDAGOGA C, grifo nosso).

Ao contrário do que pensa a pedagoga A, os profissionais da área 
da Pedagogia ingressos no TJE/PA, assim como os outros servidores 
da instituição, para atuarem nos Fóruns Cível ou Criminal, possuem 
atribuições definidas no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração 
(PCCR) dos servidores do poder judiciário do estado do Pará: 1) as-
sessorar dirigentes e magistrados, através de pareceres técnicos em 
processos que requeiram conhecimentos específicos da ciência em 
apreço; 2) realizar entrevista com menores e seus responsáveis le-
gais, visando a atender ordens judiciais; 3) efetuar visitas domiciliares 
para obter informações sobre a situação psicossocial dos menores; 4) 
entrevistar os requerentes, emitindo parecer sobre processo de guar-
da, tutela, busca e apreensão; 5) elaborar relatórios sobre diligências 
ou ordens judiciais relativas a processos; 6) fornecer, por escrito, ou 
verbalmente, em audiência, mediante laudos de estudo social, subsí-
dios para embasar processos de guarda, tutela, adoções nacional e 
internacional de crianças e adolescentes, e destituição de poder fami-
liar; 7) desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encami-
nhamento, prevenção e diligências, sob subordinação da autoridade 
judiciária, assegurada o livre parecer técnico; 8) fornecer subsídios ao 
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Juiz em sua sentença, após análise dos aspectos psicossocial e eco-
nômico dos requerentes de ações; 9) manter atualizado registros do 
quantitativo de atendimento executados, para o levantamento de da-
dos e relatórios de atividades da área; 10) executar outras tarefas ati-
nentes à categoria que lhes forem atribuídas (PARÁ, 2007).

A partir do que institui a lei ficam evidentes as atribuições das quais 
devem desempenhar os pedagogos na sua atuação no TJE/PA. Além 
do PCCR, o próprio edital do concurso de 2006 estabelece as descri-
ções sumárias das atividades a serem desempenhadas pelo pedago-
go: Participar de comissões, quando designado, e de treinamentos 
diversos de interesse da administração; assessorar dirigentes e ma-
gistrados, por meio de pareceres técnicos em processos que requei-
ram conhecimento específico da ciência em apreço; executar indivi-
dualmente ou em equipe atividades relacionadas com a administração 
de recursos humanos, desenvolvimento de pessoal, treinamento, es-
tudos, pesquisas, análises organizacionais, planejamento de recursos 
humanos, serviço social aos funcionários e outras tarefas das Unida-
des Administrativas; bem como desempenhar outras atividades corre-
latas ou outras atribuições que possam vir a surgir, conforme as ne-
cessidades da área ou do Tribunal (PARÁ, 2006, p. 06). 

A fala da pedagoga A demonstra a necessidade de apropriar-se, mais 
definidamente, das atribuições que competem ao seu cargo, pois essa 
dificuldade em compreender a função do pedagogo no TJE/PA contri-
bui para o não reconhecimento da profissão no campo jurídico. 

Já a pedagoga C demonstra real esclarecimento acerca de suas atri-
buições. Com relação a importância do pedagogo nas respectivas Va-
ras em que atuam, as entrevistadas comentaram:

“Nosso trabalho tem tudo a ver com a Educação, pois o pedagogo tem 
esse olhar mais voltado para essa questão de planejar, organizar e re-
fletir. É importante conhecer quem é o cumpridor; gosto de fazer as 
coisas com sentido” (PEDAGOGA A). 
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“Como a Pena Alternativa é uma forma diferente de processo educativo, 
pois atende pessoas que cometem crimes de menor potencial ofensivo, 
a importância é levar o reeducando a um comportamento diferente para 
não praticar mais aquilo, por isso o trabalho do pedagogo é fundamen-
tal para esse olhar educativo do processo” (PEDAGOGA B).

“As áreas de trabalho se complementam, entretanto o pedagogo tem 
um olhar diferente, um olhar multidisciplinar, pedagógico das ações 
educativas, uma visão ampliada daquele fato social” (PEDAGOGA C).

Acerca das dificuldades encontradas, ou não, pelas entrevistadas no 
exercício do cargo, as pedagogas relataram: 

“Sim, sinto dificuldades. De modo geral não temos associação de clas-
ses que brigue por nossos direitos, de certa forma isso deixa a gen-
te insegura. Não há um respaldo legal onde possamos recorrer. (PE-
DAGOGA A)”.

“ Sim, há dificuldades. Os pedagogos do Tribunal de modo geral são 
muito desarticulados, tudo tem início, mas não tem fim. A falta do con-
selho da profissão, do código de ética, isso também vejo como dificul-
dade (PEDAGOGA B)”. 

“Já senti muita dificuldade, como por exemplo, a questão da afirmação 
da profissão na área. As vivências e as experiências vão dando base 
para o trabalho, mas até hoje existe dificuldade (PEDAGOGA C)”. 

As pedagogas A e B preocupam-se com a falta do Conselho que re-
gulamente sua profissão, pois sentem-se inseguras, em algumas oca-
siões, e necessitam de um amparo legal acerca da atuação, diferen-
temente dos Assistentes Sociais e Psicólogos que respaldam sua 
prática profissional apoiadas em Conselhos que regulamentam, orien-
tam e auxiliam sua profissão. 

A respeito dos desafios e possibilidades do cargo exercido no ambien-
te jurídico, as entrevistadas responderam: 
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“O principal desafio é driblar as situações de dificuldades para que o 
trabalho se efetive além do fato delituoso; efetivar a justiça restaura-
tiva; ver o indivíduo como sujeito de direitos, ver os reeducandos de 
uma forma mais concreta”. (PEDAGOGA A).

“Fortalecer o papel do pedagogo no TJE/PA em todas as Varas, não 
só na VEPMA, para as pessoas conhecerem o que nós fazemos na 
área não escolar. Como possibilidade, vejo a elaboração de projetos 
pedagógicos específicos para as demandas de cada Vara” (PEDAGO-
GA B).

“Penso que existe o desafio da formação na área da pedagogia, vis-
to que ainda é muito voltada para a docência, desafio de afirmação da 
profissão, pois a desproporcionalidade de pedagogos em relação aos 
demais profissionais é grande. As possibilidades do pedagogo na área 
jurídica são muitas, já que ele pode atuar na gestão de pessoas, no 
serviço de treinamento dos servidores e em todas as varas específi-
cas” (PEDAGOGA C).

Diante das falas das pedagogas A e B, percebe-se que o maior desa-
fio é fortalecer a atuação do pedagogo no campo jurídico, além de su-
perar as dificuldades que inviabilizam a efetividade do trabalho do pe-
dagogo no TJE/PA. Para a pedagoga C o maior desafio do profissional 
é a formação de pedagogos voltada para a docência. Dessa forma, 
percebe-se que o TJE/PA por ser um espaço diferenciado de práticas 
educativas, necessita de agentes pedagógicos e requisitos específi-
cos para o exercício profissional do pedagogo, uma vez que o trabalho 
pedagógico desenvolvido neste espaço visa à educação social do indi-
víduo, pois este deve ser visto na sua singularidade e especificidade.

Quando questionados sobre acreditarem existir facilidade de inserção 
do profissional de educação no campo jurídico, somente 10% dos pro-
fissionais afirmaram que existiria tal facilidade. Neste aspecto é notó-
rio ressaltar que ao contrário do que muitos pensam os profissionais 
da área da Pedagogia ingressos no âmbito judiciário, atuantes nos 
Fóruns Cível ou Criminal, possuem atribuições definidas no Plano de 
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Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR) dos servidores do poder 
judiciário. E que hoje em plena sociedade globalizada já existe regula-
mentação elaborada pelo COJE (Código de Organização Judiciária), 
que regulamenta a inserção do pedagogo neste campo de atuação.

No que tange a inserção do pedagogo no âmbito jurídico como sujeito 
auxiliador do profissional jurista, 70% dos profissionais foram convic-
tos em responder que sim, tal profissional atuante nas esferas civil e 
criminal vem agregar na compreensão da garantia dos direitos huma-
nos e sociais das pessoas.

Ao serem indagados se a formação acadêmica do profissional em edu-
cação é adequada para o trabalho no campo jurídico, 35% dos profissio-
nais afirmou que os ensinamentos acadêmicos perpetuam para a condi-
ção de trabalho do profissional da área de educação na esfera judiciária.

Neste contexto cabe-se ressaltar que é necessário ainda nos dias 
atuais, que ocorra uma formação sólida que alie a teoria à práxis pe-
dagógica, minimizando as lacunas na formação docente. Libâneo fun-
damenta esta afirmação quando ressalta que: “O pedagogo é o pro-
fissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou 
indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão 
e assimilação ativa de saberes e modos de ação, tendo em vista os 
objetivos de formação humana definidos em sua contextualização his-
tórica.” (1996, p. 127).

Assim, é precedente que as práticas educativas, não estão restritas ao 
âmbito formal, sendo que a figura do pedagogo junto às instituições ju-
rídicas possibilita a realização de trabalhos didático/pedagógicos. 
Na conseguinte pergunta se a Pedagogia pode ser a ciência promo-
tora da implementação de atitudes mais reflexivas e homogêneas no 
tribunal do júri, 60% dos pesquisados afirmaram que a Pedagogia é 
a ciência que promove o entendimento claro a respeito dos crimes 
tido como hediondos, passando por um olhar educativo voltado para 
a questão de planejar, organizar e refletir, sendo necessário conhecer 
quem é o sujeito (réu) em seu contexto pleno.
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Sobre a possibilidade do profissional de educação atuar junto ao cor-
po judiciário a fim de promover um elo entre o discurso pedagógico e 
o discurso jurídico, 65% dos entrevistados foram favoráveis a tal inser-
ção. Com vistas a tal questionamento é necessário respaldá-lo com a 
seguinte afirmação; para uma decisão ser tomada, não basta ao juiz 
apenas interpretar as leis de forma literal, uma vez que ele vai julgar 
homens sociais, que possuem histórias, vontades e direitos. Para isso, 
o saber jurídico deve ser acrescido de outros saberes como os sociais, 
educacionais, psicológicos, antropológicos, econômicos, políticos, por 
isso o pedagogo se faz de suma importância no Tribunal do Júri.

Alegaram 80% dos pesquisados que hoje dentro do contexto judiciário 
é necessário o exercício de um processo que permeie conceitos pe-
dagógicos e metodológicos, a fim de propiciar a realização de estudos 
sociais para subsidiar os magistrados permitindo desta forma a apro-
ximação do conhecimento do todo, da realidade social em que estão 
inseridos os sujeitos usuários dos serviços da Justiça.
Pedagogos e Juristas num total de 75% afirmaram que hoje o judiciá-
rio necessita um olhar pedagógico para enfrentar questionamentos e 
interpretações a cerca de sentenças em casos midiáticos. Já 55% dos 
mesmos acreditam que o profissional de educação atuante na área ju-
rídica é capaz de contribuir para ampliar continuamente a perspectiva 
da justiça, dando, aos operadores do Direito, elementos para produzir 
sentenças que avancem em busca da justiça plena.

Na questão se é cabível fomentar que o pedagogo possa encabeçar julga-
mentos ao lado de promotores, advogados e juízes com o intuito de pro-
mover a interdisciplinaridade a fim de que os fatos jurídicos sejam ana-
lisados de maneira mais contextualizada, obteve-se 20% de aprovação. 
Nesse sentido, é necessário enfatizar-se que a qualificação profissional do 
pedagogo seja mais bem contextualizada, reafirmada e deveras reconhe-
cida pelo Estado, constante tanto da Constituição Federal, da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação, no que se refere à Educação Profissional.

Quando indagados se é possível o profissional da educação, o advo-
gado e o juiz trabalharem na mesma instância, a fim de facilitar as de-
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cisões e interpretações a cerca dos casos julgados, somente 4,5% re-
conheceram esta possibilidade. É notório que na conjectura atual o 
profissional da educação não é tido como um ser capacitado para li-
dar com as situações do contexto jurídico. No entanto, é o pedagogo o 
profissional da educação que trabalha com as questões relacionadas 
aos conhecimentos pedagógicos, desenvolvendo práticas educativas 
que contribui com o desenvolvimento social, emocional e intelectual 
dos sujeitos, possibilitando os mesmos a desenvolverem aprendiza-
gens significativas e compreensão ampla de fatos.

No questionamento se é cabível que a didática amplia o conhecimen-
to, sendo um instrumento amplo; que propícia à reflexão, a interpreta-
ção e análise dos fatos, 80% dos indagados enalteceram tal afirmati-
va. Em contraponto quando questionados se eram a favor da inserção 
do profissional de educação no campo jurídico 70% se mostraram fa-
voráveis a tal inserção.

Dessa forma, percebe-se que a formação do pedagogo para atuação 
no campo jurídico, necessita de agentes legais e fomentadores para 
o exercício profissional neste campo de atuação, bem como amparo 
e consistência legal, para a profissionalização ampla e específica do 
mesmo, visto ser o trabalho pedagógico um espaço que visa à clari-
vidência de informações e possibilita um olhar social pleno do indiví-
duo na sua singularidade e especificidade. Se tornando o maior desa-
fio para esta inserção encontrar e relacionar os aspectos pedagógicos 
ao jurídico, realizando-se assim um trabalho enfocado na busca do di-
reito humano do cidadão e da sociedade.

Quanto à formação acadêmica e institucional adequada para que os pe-
dagogos pudessem atuar em seus cargos, percebemos que estes profis-
sionais não tiveram qualquer formação pedagógica para atuar em seus 
núcleos, exceto as capacitações oferecidas pelo próprio Tribunal. Com 
isso, há certa dificuldade em realizar o trabalho proposto, provocando ain-
da certa insegurança dos profissionais que compõe as chamas Equipes 
Interprofissionais, as quais são compostas por Assistentes Sociais, Psicó-
logos e Pedagogos. Dentro dessas equipes há, em sua maioria, um clima 
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de disputa por parte dos outros profissionais em admitir outro integran-
te. Também existe uma falta de entendimento por parte do judiciário em 
compreender o papel do pedagogo dentro do tribunal. 

Muitos acreditam que estes profissionais não são importantes para de-
sempenhar funções dentro deste espaço jurídico. No entanto, entre os 
pedagogos, todos concordam que seu trabalho tem muita importância, 
pois tudo que envolve criança e adolescente, educação e desenvolvi-
mento do ser humano, o olhar e o trabalho do pedagogo tem que es-
tar presente. Assim, podemos dizer que os profissionais de pedagogia 
do Tribunal de Justiça trabalham em uma instituição em que os assun-
tos jurídicos são predominantes, contudo o pedagógico também se faz 
presente. O desafio maior do pedagogo é encontrar e relacionar os as-
pectos pedagógicos ao jurídico, realizando assim o seu trabalho tendo 
em foco sempre o desenvolvimento e a garantia de direitos da crian-
ça e do adolescente.

Conclui a Autora Lilian Cristina Santos Araújo que no TJE-PA 
os Pedagogos possuem atribuições definidas no Plano de Carreiras, 
Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores do Poder Judiciário 
do Estado do Pará; e que o próprio Edital do concurso estabelece as 
descrições sumárias das atividades a serem desenvolvidas. Comple-
menta dizendo que alguns pedagogos desconhecem a atribuição que 
compete a seu cargo, e isso contribui para o não reconhecimento da 
profissão no campo jurídico.

 Diz ainda que os pedagogos encontram dificuldades tendo em 
vista que não há associação de classe para defendê-los, e também 
diante da desproporcionalidade de número de pedagogos em relação 
aos demais profissionais. O maior desafio dito pelos próprios Pedago-
gos é a formação do pedagogo voltada para a docência, mas para a 
Autora o maior desafio é fortalecer a atuação do pedagogo no campo 
jurídico, fazendo com que a profissão seja mais bem contextualizada. 

 Desta forma ficou claro que não só o TJE/PA necessita de 
agentes pedagógicos com requisitos específicos para o exercício pro-
fissional do pedagogo jurídico, como também nos outros Tribunais de 
Justiça Estaduais pesquisados.  
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 Para Severino (2003, p.79): “Não se pode conceber o exercício 
da complexa tarefa educativa sobre bases espontaneístas ou amado-
rísticas”.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda é prematuro fazer um juízo completo da situação, eis que 
a função do pedagogo exercida no Judiciário está em pleno desenvol-
vimento. A maioria dos Tribunais de Justiça dos Estados brasileiros 
ainda não contempla em seu quadro de contratação o profissional pe-
dagogo, conforme pode ser constatado no gráfico anexo.

 O desafio do Pedagogo Jurídico é a formação voltada quase 
que exclusivamente para o meio escolar, e ausência de conhecimen-
tos no ramo do Direito.

Sobre as reais funções a serem desempenhada restou claro 
nas entrevistas descritas que a maioria dos Pedagogos entrevistados 
as desconhece; como também alguns Tribunais não detectam quais 
as funções específicas da tríade pedagogo/assistente social/psicólo-
go. Essa dificuldade em compreender a função do pedagogo  contribui 
para o não reconhecimento de sua identidade profissional no campo 
jurídico, consequenciando ainda  a ausência de respeitabilidade entre 
os demais profissionais que atuam no mesmo espaço. 

Destarte é imprescindível que sejam esclarecidas e delimitadas 
tais funções, até mesmo nos Editais dos processos seletivos; como 
também seja reconhecida a identidade profissional do pedagogo jurí-
dico e respeitada dentro do Poder Judiciário, de forma a compreender 
os benefícios que as ações educativas e as intervenções pedagógi-
cas podem trazer para que os sujeitos, evitando que situações confli-
tuosas tragam danos que comprometam a sua vida pessoal e profis-
sional. 

Viável que o Tribunal de Justiça compreenda o papel educativo 
do pedagogo e esclareça internamente aos demais, o porquê e o para 
quê se tem um pedagogo no tribunal de justiça. 

 Imprescindível a ação conjunta de políticas públicas com di-
vulgação dessa nova área de atuação da pedagogia, e abertura de 
processos seletivos para contratação de pedagogos jurídicos nos tri-



O PERFIL DO PEDAGOGO JURÍDICO E SUA ATUAÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL 41

bunais judiciais dos Estados que ainda não contemplam esse profis-
sional.

Outro ponto percebido é que a atuação do pedagogo jurídico 
sem uma noção básica do Curso de Direito dificilmente irá alcançar re-
sultados benéficos ao próprio Poder Judiciário, e via de consequência 
à sociedade, visto que o Poder Judiciário se reveste no Poder de Punir 
do Estado, como Justiça Pública, no intuito de não só aplicar a pena 
justa, mas também de alcançar a ressocialização do sujeito e reinseri-
-lo à sociedade, visando a tão esperada paz social. 

Mesmo diante do êxito no trabalho de alguns pedagogos jurí-
dicos no Poder Judiciário dos Estados de Pernambuco, Goiás e do 
Pará, ainda assim pensamos ser necessário que a atuação do peda-
gogo na esfera jurídica requer complementação de especialização, e 
capacitação, melhorando assim os resultados práticos das ações con-
juntas da pedagogia e do direito. Eis que restou claro na pesquisa que 
na conjectura atual o profissional da educação não é tido como um ser 
capacitado para lidar com as situações do contexto jurídico.

 Os Pedagogos no Poder Judiciário não são legitimamente re-
presentados, devido  a ausência de Conselho de Classe e de Sin-
dicato. Está em tramitação o Projeto de Lei 6.847/17, tendo ocorri-
do aprovação apenas na Câmara dos Deputados, faltando assim a 
aprovação do Senado.

Sugere-se às Instituições Educacionais que incorporem em 
suas estruturas, ao lado do curso de pedagogia, o Centro de Forma-
ção, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional de Pedagogos – CFP-
DP – tendo como objetivos: a) formação e preparação profissional de 
professores para atuar na Poder Judiciário; b) realizar pesquisas na 
área de formação e desenvolvimento profissional do pedagogo jurí-
dico; d) preparação profissional de pedagogos para atuar especifica-
mente nas Varas de Execuções Penais, principalmente no momento 
final do cumprimento da pena, momento em que o apenado está pres-
tes a ser reinserido na sociedade. Esses objetivos configuram um pro-
jeto pedagógico próprio para a formação e o desenvolvimento da pe-
dagogia judicial.

 Os objetivos propostos nesta pesquisa, que era conhecer o 
perfil do pedagogo jurídico e sua atuação no Judiciário, foram alcança-
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dos, e esperamos que este trabalho traga significativas contribuições 
para o fortalecimento da Pedagogia no âmbito Judicial, bem como 
para a linha de pesquisa e informação, suscitando outras discussões 
sobre o tema.
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ANEXOS 

QUADRO DOS ESTADOS COM NÚMEROS DE PEDAGOGOS 
ATUANTES

 ESTADOS PEDAGOGOS NO JUDICIÁRIO
01 ACRE SEM RESPOSTA

02 ALAGOAS NÃO

03 AMAPÁ 05

04 AMAZONAS NÃO

05 BAHIA SEM RESPOSTA

06 CEARÁ 03

07 DISTRITO FEDERAL 08

08 ESPÍRITO SANTO 01 COORDENADORA DA ESCOLA DE MAGISTRATURA

09 GOIÁS SIM. SEM DADOS COM REFERÊNCIA AO QUANTITATIVO

10 MARANHÃO SEM RESPOSTA

11 MATO GROSSO NÃO

12 MATO GROSSO DO 
SUL NÃO

13 MINAS 
GERAIS NÃO

14 PARÁ 31

15 PARAÍBA SEM RESPOSTA

16 PARANÁ SEM RESPOSTA

17 PERNAMBUCO 21

18 PIAUÍ NÃO

19 RIO DE JANEIRO NÃO. EXISTINDO A POSSIBILIDADE DE CONCORRER AO 
CARGO DE COMISSÁRIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

20 RIO GRANDE 
DO NORTE NÃO

21 RIO GRANDE 
DO SUL NÃO

22 RONDÔNIA EXISTE A POSSIBILIDADE, ENTRETANTO O CARGO NÃO 
FOI PREENCHIDO.

23 RORAIMA 06

24 SANTA 
CATARINA SIM, REFERÊNCIA AO QUANTITATIVO.

25 SÃO PAULO NÃO

26 SERGIPE NÃO

27 TOCANTINS SEM RESPOSTA.

FONTE: Dados obtidos por Riane C. F. Freitas através do portal FALE CONOSCO (2012 p.12) 
- www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertriane.pdf.

http://www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertriane.pdf
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