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O PAPEL DO PEDAGOGO EMPRESARIAL NO CIRCO

INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de Pedagogia Empresarial com o objetivo de apresentar e explicar

o trabalho do Pedagogo no âmbito empresarial, mais especificamente, no espaço não formal denominado

Circo.

.

O Professor Pedagogo, que atua em diversas

áreas, precisa estar atento à realidade do meio em

que está inserido, ou seja, conhecer o espaço e os

indivíduos que participam do ambiente.

Ao falarmos em Pedagogia Empresarial não é

diferente, o Pedagogo deverá conhecer a realidade

da Empresa, observar as fragilidades, dar o suporte

e o apoio necessário para que o trabalho aconteça

da melhor maneira possível.

O trabalho do Pedagogo dentro de um Circo é algo

novo e pode servir como um mediador, aplicando

uma espécie de reforço escolar, e oferecendo

suporte pedagógico aos estudantes.

Segundo Giani, Professora Pedagoga Universitária,

formada em Pedagogia pela UNICAMP, o papel do

pedagogo circense, explícito em seu artigo

“Pedagogia em Espaços não Escolares: Qual é o

Papel do Pedagogo?” é “[...] atuar como um elo

entre a escola formal e os alunos, fazendo a

mediação pedagógica” (PIROZZI, 2014, p.39).

Professor Pedagogo – Pedagogo Empresarial

Do mesmo modo o Pedagogo Empresarial

proporcionará facilidades, para os alunos adaptarem-

se as diferentes cidades por onde passam, pois os

alunos circenses mudam constantemente de lugar,

fazendo com que acabem ficando com dificuldades de

frequentarem uma ambiente formal de educação.

Os alunos circenses acabam tendo um contato com

várias culturas, aprendendo curiosidades, conhecendo

cidades, estados e países. Dessa maneira, o

profissional que atua nessa área pode e deve

estabelecer ligação entre o conteúdo formal da escola

e a bagagem cultural que os alunos possuem,

contribuindo para que o ensino/ aprendizagem

aconteça com qualidade, relacionando o senso comum

adquirido no dia-a-dia ao conhecimento científico

proporcionado pelo Pedagogo.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que o papel do Pedagogo no

espaço do Circo é proporcionar momentos de

aprendizagem interligando a vivência com os

conteúdos científicos dos espaços formais.
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