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“ A esperança não é um estado social, o do 
bem estar, do consumo, e até dos 

privilégios de que já desfrutam minorias 
afluentes. A esperança só o é como 

possível, o que pode ser, o que ainda não é 
mas está anunciado nas próprias condições 

sociais que os seres humanos foram 
capazes de construir até aqui, no esforço 

de todos e não só de alguns. Esse possível 
só o é, por sua vez, se mediado pela 

consciência social crítica, pelo 
conhecimento crítico - pela crítica que 

revê continuamente certezas e verdades, 
suas condições, suas limitações, seus 

bloqueios, sobretudo os bloqueios dos que 
se crêem insentos de limites de 
compreensão.” (Martins, 2002) 
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RESUMO 
 
 
O estudo parte do princípio de que a educação não se concretiza apenas na 
instituição escolar, sendo os espaços educativos não formais também concebidos 
como espaço para atuação do pedagogo. Tais espaços educativos passam a ser 
ampliados em especial a partir dos anos de 1990 com a reforma do Estado. Nesse 
sentido, o estudo se justifica em função de que, por se tratar de um espaço que 
almeja o desenvolvimento de ações educativas, há a necessidade de pensar o papel 
do pedagogo nesses espaços. Partindo dessa compreensão, o trabalho teve como 
objetivo analisar o currículo do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), a fim de identificar e compreender os fundamentos teóricos 
referentes à formação do pedagogo para atuação desse profissional em espaços de 
educação não formal. A metodologia teve como base o estudo bibliográfico e, 
também, a análise de documentos tendo amparo na abordagem qualitativa para a 
análise dos dados. Como resultado, conclui-se que a Universidade Estadual de 
Londrina contempla em seu currículo a educação não-formal de forma satisfatória, 
apresentando aos alunos os principais aspectos dessa especificidade da educação, 
já que se trata de um curso de formação inicial cujo foco está na educação escolar.  
 
Palavras-chave: Educação não-formal. Formação do pedagogo. Currículo. 
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INTRODUÇÃO  

 

Visando que a educação não se concretiza apenas na instituição 

escolar, pode-se trabalhar a mesma de maneira diferenciada, indo além dos muros 

da escola, sendo, uma das formas, a educação não-formal. Esta não tem como 

principal objetivo completar falhas deixadas pela instituição escolar, porém acaba 

por assumir essa tarefa buscando a formação completa dos educandos. 

 Assim, a educação não-formal busca viabilizar a aquisição de 

conhecimentos, bem como visa a conscientização de seus sujeitos, a fim de que 

estes possam compreender o meio social no qual estão inseridos. Por meio da 

participação em atividades em grupos, visa possibilitar a seus participantes, que 

estes vislumbrem e almejem mudanças em sua condição social. 

É visível que as oportunidades surgem de acordo com aquilo que se 

é proposto pela sociedade. E, sendo assim, pode-se perceber que existe uma 

disparidade significativa na forma como são apresentadas essas oportunidades. 

Surgem, então, pessoas, instituições e projetos que puxam para si, a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de ações formativas além do espaço 

tradicionalmente implicado que é a escola.  

Quando refletimos sobre trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

educação não-formal, não excluímos a possibilidade de existirem espaços que 

desenvolvam propostas educativas de maneira não-formal e não se deem conta da 

teorização específica que a ampara.  

Alguns fatores como a redução do papel do Estado nas áreas 

sociais, incluindo aqui a educação, acabaram necessitando de ajuda externa, 

transferindo responsabilidades governamentais para projetos de caráter social, 

ampliando, assim, a importância da educação não-formal. 

Certamente, os reflexos produzidos a partir da articulação desses 

fatores mostram-se mais perversos nos países de economia periférica, tal como é o 

caso do Brasil, onde se percebe uma preocupação com a defasagem das 

oportunidades para as pessoas de classes mais baixas, que, dessa forma, contam 

com o apoio de instituições não-escolares para suprir carências no que se refere à 

inserção social das pessoas em condição marginalizada. 

Hoje em dia, fala-se da atuação do pedagogo não apenas na escola, 

mas também em outros espaços. Porém, para que seja viável a presença de um 
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profissional competente para exercer uma função nesses espaços, é necessário que 

na graduação haja disciplinas específicas preocupadas em mostrar os rumos do 

trabalho do pedagogo além da escola, espaço tradicionalmente ocupado por esse 

profissional. 

Surge, assim, o anseio em verificar se os alunos do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina estão tendo base para atuar em 

propostas de trabalho além da instituição escolar propriamente dita. 

O estudo realizado neste projeto teve como foco analisar o Currículo 

do curso de Pedagogia implantado no ano de 2007 da Universidade Estadual de 

Londrina, buscando identificar e compreender os fundamentos teóricos referentes à 

formação do pedagogo para atuação deste profissional em espaços de educação 

não-formal. 

O seguinte trabalho foi dividido em três capítulos: no primeiro serão 

analisadas as bases legais, em especial as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Pedagogia no tocante à atuação do pedagogo nos espaços de educação 

não-formal.  

No segundo capítulo, serão apresentadas as mudanças pelas quais 

o currículo do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina passa a 

partir do ano de 2005 e, no terceiro, será verificado por meio da legislação e do 

currículo do curso implantado no ano de 2007, a possibilidade de atuação do 

pedagogo nos espaços de educação não-formal.  

Para finalizar, serão apresentadas algumas reflexões teóricas sobre 

a educação não-formal, além de alguns apontamentos sobre o contexto atual da 

formação do pedagogo no tocante a sua atuação nesses espaços. 
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CAPÍTULO 1: FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: MARCO LEGAL E ASPECTOS 

CONTEXTUAIS 

 

A configuração dos cursos de Pedagogia no Brasil vem se tornando, 

conforme estudo de Fonsêca (2006), multidimensional pelo fato de surgirem 

possibilidades do profissional, formado nesse curso, poder atuar em diversos 

espaços além da escola, atingindo outros campos de conhecimento em diversas 

esferas da prática social. 

Como afirma Fonsêca (2006), celebra-se o surgimento de novas 

necessidades formativas e a abertura de novos âmbitos educativos, com a assunção 

de novos papéis e funções por parte do profissional da Pedagogia, na ocupação dos 

espaços criados pela emergência de novas demandas educativas da sociedade. 

Exemplo disso tem sido a presença desse profissional em empresas, meios de 

comunicação, assessoria jurídica, movimentos sociais, organizações não-

governamentais, instituições públicas entre outros espaços.  

Fonsêca (2006) observa que a variedade dos espaços educativos, 

em função das novas necessidades formativas impostas pelo quadro de 

transformações que marca a sociedade contemporânea, passa a requerer, 

fundamentalmente, novas bases de formação para o exercício do trabalho 

pedagógico. 

Diante dos elementos expostos referentes à ampliação dos espaços 

de atuação do pedagogo e tendo como base o contexto dos anos de 1990, o 

objetivo desse capítulo é analisar as bases legais, e, em especial as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia no tocante à atuação do 

pedagogo nos espaços de educação não-formal. 

 

1.1 CONTEXTO SÓCIO-POLÍTICO-ECONÔMICO: ASPECTOS GERAIS 

 

Para Bresser (1997), que nos anos de 1990 era responsável pelo 

Ministério encarregado pela reforma do Estado, a grande tarefa política dos anos 90 

é a reforma ou a reconstrução do Estado. Entre os anos 30 e os anos 60 do século 

passado, o Estado foi um fator de desenvolvimento econômico e social. Nesse 

período, e, particularmente, depois da segunda guerra mundial, assistimos a um 
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período de prosperidade econômica e de aumento dos padrões de vida sem 

precedentes na história da humanidade.  

O autor acima citado analisa que a partir dos anos 70, em face de 

seu crescimento distorcido e do processo de globalização1, o Estado entrou em crise 

e transformou-se na principal causa da redução das taxas de crescimento 

econômico, da elevação das taxas de desemprego e do aumento da taxa de inflação 

que, desde então, ocorreram em todo o mundo. 

 

A reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora 
interdependentes, podem ser distinguidos: (a) um problema 
econômico-político - a delimitação do tamanho do Estado; (b) um 
outro também econômico-político, mas que merece tratamento 
especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) um 
econômico-administrativo - a recuperação da governança ou 
capacidade financeira e administrativa de implementar as decisões 
políticas tomadas pelo governo; e (d) um político - o aumento da 
governabilidade ou capacidade política do governo de intermediar 
interesses, garantir legitimidade, e governar. (BRESSER, 1997, p. 7). 

 

Bresser (1997) esclarece que na delimitação do tamanho do Estado 

estão envolvidas as ideias de privatização, publicização e terceirização. A questão 

da desregulação, ocorrida pela redefinição do papel regulador do Estado, diz 

respeito ao maior ou menor grau de intervenção do Estado no funcionamento do 

mercado. No aumento da governança, temos um aspecto financeiro: a superação da 

crise fiscal e um aspecto estratégico: a redefinição das formas de intervenção no 

plano econômico-social; e um aspecto administrativo: a superação da forma 

burocrática de administrar o Estado. No aumento da governabilidade, estão incluídos 

dois aspectos: a legitimidade do governo perante a sociedade e a adequação das 

instituições políticas para a intermediação dos interesses. Draibe (2003), assevera 

que: 

 

Versões mais matizadas insistiram no argumento de que, com certa 
independência das orientações político-ideológicas, os governos 
contemporâneos tornaram-se todos eles prisioneiros do difícil dilema 
entre a nova política econômica e a política de proteção social, 
produzindo o desmantelamento ou, no mínimo, um recuo [...] da 
proteção social. No caso dos países latino-americanos, sob forte 
pressão financeira internacional, esses teriam optado radicalmente 
por um lado da balança – o do ajustamento fiscal e as reformas 

                                                 
1
 Crescimento da interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre. 

(LASTRES,1997) 
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comerciais e patrimoniais pró-mercado. Ao fazê-lo, teriam dado 
passos mais significativos naquela mesma direção. Privatizações de 
serviços sociais públicos, quedas significativas do gasto social, 
reduções importantes dos graus de proteção social anteriormente 
oferecidos teriam sido os resultados mais palpáveis desses 
processos. (DRAIBE, 2003).  

 

Bresser (1997) argumenta ainda que o Estado, nos anos de 1990, 

entra em crise fiscal, perde em graus variados o crédito público, ao mesmo tempo 

em que vê sua capacidade de gerar poupança enfraquecendo, tendendo ao 

desaparecimento, à medida que a poupança pública, que era positiva, vai se 

tornando negativa. Em consequência, a capacidade de intervenção do Estado 

diminui dramaticamente. “O Estado se imobiliza.” (BRESSER, 1997, p. 11).  

A crise do Estado está aí entrelaçada, de um lado, ao caráter cíclico 

da intervenção estatal, e, de outro, ao processo de globalização, que reduziu a 

autonomia das políticas econômicas e sociais dos estados nacionais. 

Em contrapartida, como afirma Draibe (2003), a política social do 

período, não se reduziu ao programa de enfrentamento da pobreza, nem foi este 

privilegiado em detrimento dos programas sociais universais, especialmente os de 

educação e saúde. Até onde as informações permitiram verificar, orientou-se por 

uma concepção ampla de sistema de proteção social, no interior do qual foram feitas 

as opções de desenho e encaminhadas as prioridades programáticas.  

 

Outra vez, a oposição não é adequada para enquadrar a proposta de 
política social do governo FHC, nem pelo lado dos programas 
universais, nem pelo lado do programa de enfrentamento da 
pobreza. Na verdade, como tratei de mostrar, o universal e o 
focalizado combinaram-se duplamente no interior do programa de 
enfrentamento da pobreza, mas também no interior dos programas 
universais básicos, sobretudo os de educação e saúde. Ou seja, as 
políticas sociais universais, além de eixo estruturador do 
desenvolvimento social, cumprem papel decisivo no combate à 
pobreza. (DRAIBE, 2003). 

 

Percebe-se assim que um dos movimentos determinantes para que 

a desigualdade social crescesse foi o neoliberalismo, compreendido por Moraes 

(1996) como uma corrente de pensamento e uma ideologia e, ainda, uma forma de 

ver e julgar o mundo social, bem como um conjunto de políticas adotadas pelos 

governos neoconservadores.  
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O neoliberalismo nasceu após a Segunda Guerra Mundial, em 

regiões onde predominava o capitalismo, como Europa e América do Norte. Para 

Anderson (1996), esse conjunto de ideias surgiu como uma reação teórica e 

extremamente política contra um Estado intervencionista e de bem-estar. Este 

Estado de bem estar diz respeito a uma organização política e econômica que 

coloca o Estado como governante da nação, sendo defensor da sociedade e 

organizador da economia. Seria o dirigente da vida e saúde social, política e 

econômica do país em parceria com sindicatos e empresas privadas. O que, 

aparentemente, seria uma benfeitoria acabaria, na verdade, produzindo um sistema 

ineficaz de clientes e patrões, pesadamente pago pelo mesmo cidadão que deveria 

ser o beneficiado.  

Moraes (1996), em seus estudos, afirma que os neoliberais iam 

contra essas condições e aproveitaram o momento para ampliarem suas ideias 

sobre a privatização, pretendendo passar para a iniciativa privada, também as 

atividades sociais como educação, saúde, previdência e etc. Defendiam que não 

houvesse uma limitação dos mecanismos mercantis, que seriam entendidos por eles 

como ameaça à liberdade não só econômica, como política. Essas idéias 

começaram a ter força. As raízes da crise estariam no poder excessivo dos 

sindicatos e de maneira mais geral do movimento operário. Tudo isso não era 

apresentado apenas como algo desejável, utópico, mas, sim, ideários possíveis.  

Com essas reivindicações, os níveis de lucro das empresas caíram 

causando assim uma crise nas economias de mercado. A solução do governo então 

seria manter a força do Estado e romper o poder dos sindicatos, diminuindo gastos 

sociais, chegando assim a uma estabilidade econômica. Era necessário que se 

criasse uma equipe de trabalho para quebrar a força dos sindicatos, pois, dessa 

forma, uma nova desigualdade voltaria a movimentar as economias.  

Porém, este quadro mudou, quando em 1979, a Inglaterra elegeu 

um governo disposto a colocar em prática as ideias do neoliberalismo. Esse passo 

inicial carregou consigo vários países da Europa que acabaram por seguir o mesmo 

exemplo, conseguindo assim que grande parte da Europa compartilhasse dos 

ideários neoliberais. 

Surge a indagação de saber o que os governos neoliberais deste 

período fizeram na prática. Essa pergunta pode ser respondida com os estudos de 

Anderson (1996) que expõe: 
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Os governos contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de 
juros, baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos 
altos, aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis 
de desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova 
legislação anti-social e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta 
foi uma medida surpreendentemente tardia -, se lançaram num 
amplo programa de privatização, começando por habitação pública e 
passando em seguida a indústrias básicas como o aço, a 
eletricidade, o petróleo, o gás e a água. (ANDERSON, 1996, p.12). 

 

Estas medidas foram consideradas as mais ambiciosas experiências 

neoliberais em países de capitalismo avançado. 

No Brasil, segundo Sader (1996), pode-se verificar a presença do 

neoliberalismo quando acontece uma exaustão do Estado de bem-estar social e, 

também, a substituição de produtos industrializados por produtos importados. A crise 

da dívida, que se deu à base de empréstimos externos a juros significativos assim 

como as encomendas do Estado, ajudou a fixar os traços dessa desordem do 

processo de acúmulo de capital.  

 
Os déficits nas balanças comerciais, nas balanças de pagamento, a 
desindustrialização, os desequilíbrios sociais, com taxas altas de 
desemprego, as clivagens sociais aprofundadas, as instabilidades 
provenientes da ampla abertura ao mercado internacional foram 
refletindo esse novo período. (SADER, 1996, p.37).  

 

Sader (1996) mostra um lado perverso do neoliberalismo quando 

afirma que ele só sobrevive a si mesmo pela incapacidade da esquerda em construir 

formas para sua superação. Que articulem a crise fiscal do Estado com um projeto 

de socialização do poder, que desarticule ao mesmo tempo as bases de 

legitimização do neoliberalismo, entre as quais se encontra, prioritariamente, a 

passividade, a despolitização e desagregação social.  

Outra das dificuldades que tropeça o neoliberalismo é como analisa 

Borón (1996), o fato de, indústrias com grandes investimentos, causar disparidades 

entre os funcionários, aumentando a pobreza, desigualdade e exclusão social, que 

refletem na condição social de cada um. 

Chegamos então a um ponto em que a geração de desemprego, por 

exemplo, é um sinal de que as coisas caminham bem, de que a economia está se 

reestruturando, modernizando e tornando-se mais competitiva. Ou seja, a 
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desigualdade hoje faz parte do nosso dia a dia, e, cada vez mais, é colocada como 

algo necessário para a evolução do país.  

Gentili (1995) afirma que a acumulação de capital acaba implicando 

em uma tendência generalizada que tende cada vez mais a mercantilização de tudo. 

Não somente na realidade material, mais também na materialidade do pensamento. 

Sendo assim, o autor discorre sobre tal mercantilização da escola 

pública, afirmando que os regimes neoliberais atribuem demasiada importância às 

estratégias culturais dirigidas com o objetivo de quebrar a lógica do sentido sobre o 

qual a escola pública adquire legibilidade para as maiorias. 

 

[...] o neoliberalismo só consegue impor suas políticas 
antidemocráticas na medida em que consegue desintegrar 
culturalmente a possibilidade mesma de existência do direito à 
educação (como direito social) e de um aparato institucional que 
tenda a garantir a concretização de tal direito: a escola pública.  
(GENTILI, 1995, p. 230).  

 

O autor acima citado não ignora a importância que se tem, na 

ofensiva neoliberal, tal estratégia política que permite uma redefinição do cenário 

sobre o qual esse projeto realiza sua funcionalidade histórica. Na qual o que se 

pretende enfatizar é que esta reestruturação do cenário social, político e econômico 

de fim de século é assegurado, uma vez que exista uma disputa das formas culturais 

e ideológicas a partir das quais se interpretem as noções de democracia e de direito.    

Percebe-se então que a educação, na percepção do neoliberalismo, 

deixa de pertencer ao campo social e político, ingressando no mercado e 

funcionando conforme suas características.  

 

1.2 CURSO DE PEDAGOGIA: BASES LEGAIS  

 

A partir de uma breve compreensão acerca do contexto sócio-

econômico e políticos, serão analisados dois documentos: a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN9394/96) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia. O eixo tomado para estudo e análise, refere-

se à educação não-formal. Destaca-se que é a Constituição de 1988 que irá 

respaldar a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no 

art. 205 estabelece que:  
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 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. (BRASIL, 1988) 

 

Neste artigo, percebe-se que a colaboração da sociedade é de 

fundamental importância para que direitos dos cidadãos sejam realmente adquiridos.  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, logo em seu primeiro Título, referente à 

educação, afirma no Art.1º: 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996) 

 

A educação envolve assim tais processos formativos, preocupando-

se com o cidadão como um todo, desde sua relação familiar até as manifestações 

culturais que permeiam seu meio social. Logo a diante dita no Título II Dos princípios 

e Fins da Educação Nacional, Art. 2º:  

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
1996) 

 

A citação acima reafirma o que foi dito no Artº 205, em que cabe ao 

Estado e à Família, baseados nas ideias positivistas garantir os princípios de 

igualdade, liberdade e fraternidade, promovendo uma educação com bases firmes e 

verdadeiras. 

O Art. 3º. refere-se a alguns princípios nos quais o ensino deve ser 

embasado. Vejamos o que afirma como necessário os Incisos X e XI:  

 

Inciso X – Valorização da experiência extra-escolar; 
Inciso XI – Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. (BRASIL, 1996) 
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Tais incisos enfatizam a preparação para o trabalho e demonstram 

uma preocupação com os conhecimentos adquiridos fora da escola e como esses 

influenciam na formação plena do cidadão. Sendo assim, é preciso que exista uma 

relação entre estas informações e as práticas sociais.  

O Ministério da Educação, ao instituir o documento “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia” (2006), que tem como objeto de 

investigação a Educação Básica e a formação dos profissionais que nela atuam, 

enfatizou a importância da educação não-formal nesta licenciatura.  

O documento acima referido traz um breve histórico do curso de 

Pedagogia e, em parte deste, considera que essa licenciatura vem acrescentando 

experiências de formação inicial e continuada de docentes, para trabalhar com 

crianças, jovens e adultos. Apresentando, hoje, inegável diversificação curricular, 

com amplas habilitações para além da atuação em sala de aula.  

 

O projeto pedagógico de cada instituição deverá circunscrever áreas 
ou modalidades de ensino que proporcionem aprofundamento de 
estudos, sempre a partir da formação comum da docência na 
Educação Básica e com objetivos próprios do curso de Pedagogia. 
Conseqüentemente, dependendo das necessidades e interesses 
locais e regionais, neste curso, poderão ser, especialmente, 
aprofundadas questões que devem estar presentes na formação de 
todos os educadores, relativas, entre outras, a educação a distância; 
educação de pessoas com necessidades educacionais especiais; 
educação de pessoas jovens e adultas, educação étnico-racial; 
educação indígena; educação nos remanescentes de quilombos; 
educação do campo; educação hospitalar; educação prisional; 
educação comunitária ou popular. (BRASIL, 2006). 

 

Ressalta-se ainda que grande parte dos cursos de Pedagogia, hoje, 

tem como objetivo central a formação de profissionais capazes de exercer a 

docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 

disciplinas pedagógicas para a formação de professores, assim como para a 

participação no planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de ensino, de 

sistemas educativos escolares, bem como organização e desenvolvimento de 

programas não-escolares. 

Para as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia (2006), os 

movimentos sociais, também, têm persistido em demonstrar a existência de uma 

demanda ainda pouco atendida, no sentido de que os estudantes de Pedagogia 

sejam formados para garantir a educação, com vistas à inclusão plena, dos 
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segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, culturais, econômicos, 

políticos.  

 

É central a participação na gestão de processos educativos, na 
organização e funcionamento de sistemas e de instituições de 
ensino, com a perspectiva de uma organização democrática, em que 
a co-responsabilidade e a colaboração são os constituintes maiores 
das relações de trabalho e do poder coletivo e institucional, com 
vistas a garantir iguais direitos, reconhecimento e valorização das 
diferentes dimensões que compõem a diversidade da sociedade, 
assegurando comunicação, discussão, crítica, propostas dos 
diferentes segmentos das instituições educacionais escolares e não-
escolares. (BRASIL, 2006). 

 

O documento entende que a formação do licenciado em Pedagogia 

fundamenta-se no trabalho pedagógico realizado em espaços escolares e não-

escolares, que tem a docência como base. (BRASIL, 2006) 

Entendendo aqui a docência como ação educativa e processo 

pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 

produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia. 

Assim, a docência, tanto em processos educativos escolares como 

não-escolares, não se confunde com a aplicação de métodos e técnicas 

eminentemente pedagógicas. Constitui-se na convergência de conhecimentos 

originários de diferentes tradições culturais e das ciências, bem como de valores, 

posturas e atitudes éticas, de manifestações estéticas, lúdicas, laborais. 

No item Objetivo do Curso de Pedagogia do documento, são 

apontadas as atividades docentes que compreendem participação na organização e 

gestão de sistemas e instituições de ensino e, dentre elas, estão: 

 

-planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projeto e experiências educativas não-escolares; 
- produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 
(BRASIL, 2006). 

 

O item Perfil do Licenciado em Pedagogia registra que para traçar o 

perfil do egresso do curso Pedagogia, há de se considerar que:  

 

- a docência compreende atividades pedagógicas inerentes a 
processos de ensino e de aprendizagens, além daquelas próprias da 
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gestão dos processos educativos em ambientes escolares e não-
escolares, como também na produção e disseminação de 
conhecimentos da área da educação;”  
- gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que 
integre as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de 
processos educativos escolares e não-escolares, especialmente no 
que se refere ao planejamento, à administração, à coordenação, ao 
acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos, 
bem como análise, formulação, implementação, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas e institucionais na área de educação. 
(BRASIL, 2006). 

 

Em subitem, destaca-se que para o egresso do curso de Pedagogia, 

o formando deverá estar apto a:  

 

- trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 
humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 
- participar da gestão das instituições em que atuem planejando, 
executando, acompanhando e avaliando projetos e programas 
educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; 
- realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: 
sobre seus 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-ecológicos; 
sobre propostas curriculares; e sobre a organização do trabalho 
educativo e práticas pedagógicas. (BRASIL, 2006) 

 

Segundo tais Diretrizes, o Curso de Pedagogia oferecerá formação 

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

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

científico e tecnológico do campo educacional. Foca-se o trabalho não- escolar como 

importante na formação do cidadão, devendo assim haver especialidades a seu 

respeito.  

Tendo a docência como base da formação oferecida, os concluintes 

recebem o grau de Licenciados em Pedagogia, com o qual poderão atuar dentre 

outros espaços na modalidade Normal e de Educação Profissional, na área de 

serviços e apoio escolar entre outras em que disciplinas pedagógicas estejam 

previstas, no planejamento, execução e avaliação de programas e projetos 

pedagógicos em sistemas e unidades de ensino e em ambientes não-escolares. 

Nesta legislação, garante-se que os estudos das metodologias do 

processo educativo não se descuidarão de compreender, examinar, planejar, pôr em 

prática e avaliar processos de ensino e de aprendizagem, sempre tendo presente 
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que tanto quem ensina, quanto quem aprende, ensina e aprende conteúdos, valores, 

atitudes, posturas, procedimentos que se circunscrevem em instâncias ideológicas, 

políticas, sociais, econômicas e culturais. Em outras palavras, não há como estudar 

processos educativos, na sua relação ensinar-aprender, sem explicitar o que se quer 

ensinar e o que se pretende aprender.  

Enfatiza-se a concepção de trabalho pedagógico escolar e não-

escolar que se fundamenta na docência compreendida como ato educativo 

intencional e sistemático. O documento apresenta ainda a importância do estágio 

curricular. 

 

Estágio curricular que deverá ser realizado, ao longo do curso, em 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 
disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade 
Normal e/ou de Educação Profissional na área de serviços e de 
apoio escolar, ou ainda em modalidades e atividades como educação 
de jovens e adultos, grupos de reforço ou de fortalecimento escolar, 
gestão dos processos educativos, como: planejamento, 
implementação e avaliação de atividades escolares e de projetos, 
reuniões de formação pedagógica com profissionais mais 
experientes, de modo a assegurar aos graduandos experiência de 
exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares, que 
amplie e fortaleça atitudes éticas, conhecimentos e competências, 
conforme o previsto no projeto pedagógico do curso. (BRASIL, 2006) 

 

Diante da análise dos documentos apresentados, percebemos que o 

Curso de Pedagogia apresenta legitimidade legislativa em que a preocupação com a 

formação completa desse profissional, extravasa os muros da escola, permitindo que 

este permeie diversos campos de atuação.  Dessa forma, no próximo capítulo 

buscaremos compreender por meio da legislação e do currículo do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, a possibilidade de atuação do 

Pedagogo nesses espaços de educação não-formal.  
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CAPÍTULO 2: EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL NO CURRÍCULO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA: ANÁLISE DA 

CONTRIBUIÇÃO DO CURSO PARA A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS 

NÃO-FORMAIS  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as mudanças pelas quais o 

currículo do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina passa a 

partir do ano de 2005 e, posteriormente, verificar por meio da legislação e do 

currículo do curso implantado no ano de 2007, a possibilidade de atuação do 

pedagogo nos espaços de educação não-formal.  

A configuração do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina está estabelecida em seu Projeto Político Pedagógico, portanto será 

analisado este Projeto, o qual entrou em vigor no ano de 20072, sendo que, a fim de 

atingir nossos objetivos, teremos como foco dessa análise a forma como se estrutura 

no PPP (Projeto Político Pedagógico) a educação não-formal. Esse Projeto Político 

Pedagógico é uma reformulação do projeto anterior, que havia sido implantado no 

ano de 2005.  

 

2.1 REFORMULAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA: BREVE HISTÓRICO  

 

O currículo do Curso de Pedagogia estava em andamento há mais 

de 10 anos sem sofrer alterações, então para o ano de 2005 foi realizada uma 

reformulação geral3, que, em consenso com a equipe de docentes componentes da 

Comissão de Reformulação e, portanto, responsáveis por essa reestruturação, 

acreditaram ser necessárias tais mudanças. Neste momento, estavam para sair as 

Diretrizes Curriculares das Licenciaturas, porém as Diretrizes para o Curso de 

Pedagogia foram estabelecidas apenas no ano de 2006, após a modificação do 

Currículo.  

                                                 
2
 Foco este trabalho no currículo que entra em vigor no ano de 2007, por ser este que estabeleceu a 
grade curricular de minha formação acadêmica. 

3
 Cabe destacar segundo Abbud e Volpato (2005), que a reformulação que culmina na elaboração do 
currículo implantado no ano de 2005, resulta de um processo que envolveu docentes das diferentes 
áreas do Departamento de Educação; esta comissão trabalhou durante todo o ano de 2004 e o 
resultado final foi um currículo que, naquele momento, contemplava as expectativas do grupo em 
relação à formação do pedagogo; ressalta-se que o trabalho coletivo não foi perseguido apenas 
enquanto objetivo a ser alcançado pelo novo currículo: a comissão de reformulação trabalhou 
coletivamente para que o currículo contemplasse as diferentes áreas do Departamento. 
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Essa mudança foi muito importante e significativa do ponto de vista 

do trabalho realizado pela Comissão, uma vez que havia a representação de todas 

as Áreas do Departamento de Educação e as discussões que se deram foram 

fundamentais, visto que foram debatidos assuntos referentes ao perfil do aluno a ser 

formado, bem como  questões referentes à docência e à gestão, tendo como base o 

trabalho coletivo. 

Segundo Abbud e Volpato (2005), o Projeto Político Pedagógico do 

Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, teve como objetivo 

maior apresentar uma proposta que melhorasse a qualidade do curso para os 

alunos, o que implica, assim, a formação dos professores no processo, buscando a 

integração entre as séries, promovendo a compreensão de uma perspectiva de 

atuação com integração no contexto de um trabalho docente coletivo. Nesse sentido, 

 

As Diretrizes Curriculares do Projeto Pedagógico do Curso de 
Pedagogia da UEL prevêem o trabalho coletivo, integrado e 
interdisciplinar, partindo do princípio da imperiosa necessidade 
destes elementos para promover um salto de qualidade no referido 
curso. (ABBUD; VOLPATO, 2005, p.1). 

 

Após a alteração no currículo do Curso de Pedagogia implantado no 

ano de 2005, entra em vigor a Diretriz Curricular Nacional para o Curso de 

Pedagogia no ano de 2006, a qual determina que: 

 

Por conseguinte, ampliam-se disciplinas e atividades curriculares 
dirigidas à docência para crianças de 0 a 5 e de 6 a 10 anos e 
oferecem-se diversas ênfases nos percursos de formação dos 
graduandos em Pedagogia, para contemplar, entre muitos outros 
temas: educação de jovens e adultos; a educação infantil; a 
educação na cidade e no campo; a educação dos povos indígenas; a 
educação nos remanescentes de quilombos; a educação das 
relações étnico-raciais; a inclusão escolar e social das pessoas com 
necessidades especiais, dos meninos e meninas de rua; a educação 
a distância e as novas tecnologias de informação e comunicação 
aplicadas à educação; atividades educativas em instituições não 
escolares, comunitárias e populares. É nesta realidade que se 
pretende intervir com estas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Pedagogia. (BRASIL, 2006, p.4). 

 

Essas alterações propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

ampliaram as discussões em relação à formação do pedagogo, agora contemplando 

no Curso com diversos temas que até então haviam sido  contemplados no Currículo 
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do Curso. Vários destes temas permeiam o campo da educação não-formal, 

proposta ainda nova no currículo da Universidade Estadual de Londrina.  

Esta reestruturação curricular para o Curso de Pedagogia foi 

embasada em proposições teóricas que demonstravam a necessidade de se colocar 

em prática um currículo que apresentasse a formação do pedagogo em um 

perspectiva integrada. Ultrapassando a dicotomia entre a formação do pedagogo 

docente (licenciado) e do pedagogo não-docente (bacharel), para que não houvesse 

uma dissociação entre o pensar e fazer. 

Assim foi, chegando à extinção das habilitações voltadas à formação 

do pedagogo para atuar na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental ou para Supervisão e Orientação Educacional. A partir do ano de 

2006, então, o profissional que o Curso de Pedagogia UEL passa a formar, é, então, 

o pedagogo generalista, sendo formado/habilitado para atuar em diferentes 

habilitações, sendo que:  

 

Os profissionais formados no Curso de Pedagogia poderão atuar no 
Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio, no 
Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, no 
Magistério para a Educação Infantil e na Gestão Pedagógica. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.2). 

 

Foi necessário, então, modificar o edital do vestibular informando 

que não existiriam mais as habilitações no Curso, e, por conseguinte, alterar o 

Projeto Político Pedagógico, tentando organizar todas as novas informações em um 

novo currículo, que foi, então, o que entrou em vigor no ano de 2007.   

 

2.2 REFORMULAÇÃO CURRICULAR IMPLANTADA NO ANO DE 2007 E A EDUCAÇÃO NÃO-

FORMAL  

 

Após essa retomada histórica, partiremos para análise do Currículo 

do ano de 2007 do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, no 

que diz respeito à formação dos alunos para atuarem em espaços de educação não-

formal.  

O Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina adota como referência três áreas de formação 
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profissional para o Pedagogo, que seriam: Docência, Gestão Pedagógica e 

Pesquisa.  

A área de formação profissional apresentada como Gestão 

Pedagógica refere-se, como consta no documento, da seguinte forma: 

 

A gestão entendida como atuação do pedagogo como coordenador 
do processo de democratização do trabalho pedagógico no que diz 
respeito ao currículo, ao planejamento educacional e ao projeto 
político-pedagógico de unidades escolares e sistemas educativos 
escolares e não-escolares. E a pesquisa entendida como ação 
constante da atividade de formação e da atuação do pedagogo. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.3). 

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, segundo seu Projeto Político Pedagógico tem como objetivo “Formar 

profissionais capacitados para atuar no Magistério das Matérias pedagógicas do 

Ensino Médio; Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Magistério 

para Educação Infantil e Gestão Pedagógica” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2006, p.5).  

O documento acima referido afirma que “O Curso de Pedagogia é o 

que, de maneira mais abrangente, fornece os conteúdos e práticas vinculados a 

atividades docentes, entendidas como ação educativa e processo pedagógico dentro 

e fora do espaço escolar.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.4). 

Pode-se remeter, aqui, a ação educativa como um processo docente em que se 

exige a intencionalidade como instrumento eficaz tanto em ambientes escolares, 

como, não-escolares. No item perfil do concluinte em Pedagogia, o documento 

acima mencionado assevera que: 

 

O Curso de Pedagogia deve abranger a formação do (a) educador 
(a) num sentido amplo que contemple a educação formal, 
prioritariamente, e a educação não-formal. A primeira, entendida nas 
práticas educativas desenvolvidas no sistema de ensino em que a 
instituição escolar configura-se como principal espaço de atuação do 
pedagogo e, a segunda, que apresenta como espaço de atuação as 
várias outras instituições, associações, organizações e grupos dos 
diferentes segmentos da sociedade. (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE LONDRINA, 2006, p.6)  

 

Mesmo a educação não-formal não tendo, nesta instituição, papel 

principal na formação do pedagogo, existe uma preocupação em fornecer subsídios 
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necessários para que este profissional seja formado para desempenhar seu trabalho 

de forma adequada também fora da escola.  

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina possibilita que haja discussões e conteúdos 

sobre a educação não-formal em diferentes disciplinas, mesmo aquelas que não 

focam esse tema como o principal. No 4º ano existe uma disciplina que se refere 

diretamente ao assunto. 

Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os 

Conteúdos Curriculares do Projeto Político Pedagógico da Universidade Estadual de 

Londrina são divididos segundo eixos de conhecimento, dentre eles: Educação e 

Sociedade; Conhecimento, Currículo e Gestão; Conhecimentos sobre a Docência; 

Pesquisa e Estágio. 

A seguir serão apresentados, segundo os eixos de conhecimento, 

elementos que remetem à educação não-formal no Curso de Pedagogia da UEL. 

Estes eixos estão em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

No eixo Educação e Sociedade, existe o item “Conhecimentos” que 

apresenta “A educação enquanto prática humana que se dá num contexto histórico-

social”. E expõe a contribuição à formação do estudante em “Possibilitar a 

compreensão da configuração das práticas educativas nos diferentes tempos e 

espaços.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.8).   

As práticas educativas em diferentes tempos e espaços remetem à 

ideia de educação não-formal, já que essa ocorre em um espaço distinto da escola 

como instituição historicamente construída. 

O eixo Conhecimento, Currículo e Gestão, prevê como 

Conhecimentos “Concepções de homem, de mundo e formas de organização social 

que direcionam as Intenções educacionais” e “As diferentes dimensões da gestão 

pedagógica.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.9). As Intenções 

educacionais podem ocorrer em diferentes espaços quando se tem um pedagogo na 

coordenação, podendo isso ocorrer, inclusive, em instituições não-escolares. 

O eixo Conhecimentos sobre a docência propõe a contribuição à 

formação do estudante em “Reconhecer os processos de constituição das relações 

de poder nas definições de papéis nos espaços educacionais.” (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.10). A importância desse eixo reside não apenas 

na identificação de estruturas de poder no espaço educacional, como também na 
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necessidade de reconhecer esses processos até mesmo nos espaços não 

escolares, uma vez que em tais espaços essa questão, do mesmo modo, poderá ser 

identificada. 

O eixo referente ao Estágio, apresenta que o aluno do Curso de 

Pedagogia necessita de “Vivência no espaço profissional: problematização de 

situações para elaboração, execução e avaliação de proposta tanto na docência 

quanto na não docência” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.11) e 

ainda na área referente à Contribuição para formação acadêmica, destaca o Projeto 

Político Pedagógico que são necessários “Conhecimentos teórico-metodológicos da 

atuação docente nas séries iniciais, na educação infantil e na Gestão Pedagógica”. 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.11).  

O Regulamento do Estágio Curricular Obrigatório e Estágio 

Curricular não Obrigatório do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, implantado em 2007, estabelece no Art. 1º: 

 

O estágio Curricular Obrigatório de Pedagogia constitui-se de 
atividades elaboradas com o objetivo de propiciar a aproximação da 
realidade profissional, por meio da participação em situações reais 
de trabalho, envolvendo supervisores, estudantes e campos de 
estágio. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2007, p.1).  

 

Busca-se, por intermédio, do Estágio que os alunos do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, possam perceber os diversos 

espaços de atuação do pedagogo, além de apropriar-se mesmo que por tempo 

determinado, das experiências vivenciadas nos campos de Estágio. 

Este Regulamento, em seu segundo parágrafo, apresenta a 

especificidade da atuação profissional do pedagogo: 

 

A especificidade da atuação do Pedagogo é lidar com o espaço 
educacional, sendo seu objeto de trabalho as situações de ensino e 
aprendizagem nas suas múltiplas manifestações. (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA, 2007, p.1). 

 
A educação não-formal aparece contemplada quando o 

Regulamento indica a possibilidade do ensino e aprendizagem ocorrerem em 

múltiplas manifestações. Podendo essas ser na escola ou não. 
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Afirmando o parágrafo acima, logo adiante o mesmo documento 

apresenta em seu Art. 2º: 

 

O Estágio Curricular Obrigatório constitui um momento de interação, 
análise e produção de conhecimento sobre os diversos campos de 
atuação do pedagogo:  
[...] II- na gestão pedagógica em espações escolares, não escolares, 
outras instâncias de organização social e comunidades diversas, no 
que diz respeito às ações educativas. (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE LONDRINA, 2007, p.1). 

 

O objetivo do Estágio Curricular Obrigatório, segundo o regulamento 

do Curso de Pedagogia, é “[...] oportunizar ao estudante o início da experiência 

profissional no trato com as questões educativas, de ensino e aprendizagem, 

manifestas nas suas diferentes áreas de atuação.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2007, p.1).  

O objetivo acima apresentado pode ser atingido, por meio da 

caracterização dos espaços não-escolares, no qual é possível desenvolver 

atividades pedagógicas, considerando suas múltiplas dimensões e baseando-se nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Pode efetivar-se, ainda, com o 

planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas no âmbito da Gestão 

Pedagógica ou também na articulação das diferentes áreas de conhecimento, por 

meio de um processo contínuo de “ação-reflexão-ação” (UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA, 2007, p.1). O Regulamento do Estágio refere-se à preferência para 

que os Estágios sejam realizados em instituições públicas de ensino e instituições 

sociais. Sendo assim, o Estágio mostra-se fundamental na formação do pedagogo, 

pois é, por meio dele, que o estudante caracteriza a realidade dos espaços de 

atuação possíveis para exercício de sua profissão.  

Após a apresentação dos Conteúdos Curriculares, segundo os Eixos 

de Conhecimento, o Projeto Político Pedagógico da Universidade Estadual de 

Londrina, apresenta as ementas das disciplinas. A seguir, serão elencadas as 

disciplinas que contemplem a educação não-formal em suas ementas, mesmo que 

de modo indireto. Na primeira série do Curso de Pedagogia com carga de 68 horas, 

a Disciplina “Didática: Trabalho Pedagógico Docente”  possui a seguinte Ementa: 

 

Conceitos de educação, pedagogia, educação escolar e Didática. 
Teorias pedagógicas e caracterização de trabalho docente. 
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Formação profissional e constituição da docência. A escola como 
“locus” do trabalho docente. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA, 2006, p.14). 

 

Quando discutido o conceito de educação que é essencial para o 

Curso de Pedagogia, aos alunos será apresentado, neste momento, dentre outras 

formas de educação, o conceito de educação não-formal. Abrindo a possibilidade de 

interesse por essa área de atuação ao profissional pedagogo, que o Curso 

possibilita.  

Na segunda série, o Curso permite o acesso dos estudantes a 

conhecimentos de educação não-formal, com a disciplina “Coordenação do Trabalho 

Pedagógico Escolar e Não-escolar”, a qual possui a seguinte ementa: 

 

Abordagens e formas de implementação do Planejamento 
educacional e do Projeto Político-Pedagógico. Relação família, 
escola e comunidade. Conceituação e caracterização da educação 
em espaços não-formais. O trabalho do pedagogo em espaços não-
escolares. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, 
p.24). 

 

Essa disciplina discute o papel do pedagogo não apenas na 

instituição escolar, abrangendo com a mesma ênfase a atuação deste profissional 

em espaços não-formais de educação, com a qual se pretende, entre outros 

objetivos, conhecer o papel do pedagogo nas relações econômicas, políticas, sociais 

e pedagógicas que influenciam a gestão escolar, além de diferenciar a educação em 

espaços não-formais, identificando como se constituí o trabalho pedagógico nesses 

espaços.   

Na terceira série do Curso, é realizado, em 136 horas, o estágio 

denominado “Estágio Supervisionado em Gestão Pedagógica”, a seguir sua ementa: 

“A atuação do pedagogo (orientador educacional, supervisor escolar) 

na instituição escolar e nos espaços não formais. Elaboração, execução e avaliação 

de projetos educativos.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.61). 

Este estágio possibilita que os alunos conheçam como pode ser 

desenvolvido o trabalho de um pedagogo fora da instituição escolar, ele é um dos 

principais meios que desperta nos alunos o desejo por essa área da educação não-

formal.  
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Com esse estágio, os alunos do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina podem estagiar em movimentos sociais, espaços 

comunitários, projetos educativos vinculados ao Poder Público ou ONGs.  

Esta disciplina analisa ainda projetos educativos desenvolvidos em 

espaços de educação não-formal, além de problematizar discussões sobre como é a 

realidade em instituições educativas não-formais.  

No quarto e último ano do Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, existem duas disciplinas que envolvem a educação não-

formal em suas discussões. Serão apresentadas a seguir cada uma delas e suas 

respectivas ementas. Com carga de 68 horas, no primeiro semestre do quarto ano, a 

disciplina “Coordenação do Trabalho Pedagógico em Movimentos Sociais” 

apresenta: 

“Organização do Trabalho Pedagógico em espaços de educação 

não-formal. A relação entre educação e projeto político-ideológico nos movimentos 

sociais. Perspectivas de atuação do pedagogo.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2006, p.43). 

Essa disciplina é a única obrigatória diretamente focada em 

educação não-formal, refletindo as perspectivas de atuação do pedagogo frente ao 

trabalho pedagógico não apenas em movimentos sociais, mas em espaços não 

formais de educação de forma mais ampla. Discute-se na disciplina a educação 

nesses ambientes no contexto da relação Estado e sociedade. São aprofundados os 

conhecimentos sobre a especificidade do trabalho do pedagogo em espaços de 

educação não-formal, identificando as perspectivas de investigação nesses espaços 

em sua dimensão educativa.  

Ainda no primeiro semestre, a disciplina “Educação e Trabalho” com 

carga de 68 horas, possui a seguinte ementa: 

“Contextualização histórica da relação entre trabalho e educação. 

Organização do trabalho e exigências educativas contemporâneas. As diferentes 

propostas de formação para e pelo trabalho.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2006, p.49). 

Essa disciplina retoma os conceitos de educação e trabalho 

analisando agora seu desenvolvimento histórico, as formas de organização do 

trabalho e as exigências educativas contemporâneas, assim como as diferentes 

propostas de formação pelo e para o trabalho. Novamente, ao discutir o que é 
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educação, amplia-se o conceito de educação no geral e especificamente de 

educação não-formal. 

O currículo de 2007 indicava um rol de disciplinas optativas em sua 

composição e uma dessas disciplinas optativas que se localizava no quarto ano do 

curso, era a disciplina “Atuação do pedagogo em espaço de educação não-formal”, 

com a seguinte ementa: “A atuação do pedagogo em projetos educativos 

desenvolvidos por instituições sociais governamentais e não-governamentais. 

Elaboração de projetos” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p.52). 

Essa disciplina traria no, tocante à educação não-formal, enorme contribuição, uma 

vez que discutiria a atuação do pedagogo em projetos educativos desenvolvidos em 

espaços de educação não-formal.  

No entanto, as disciplinas optativas previstas no currículo do Curso 

de Pedagogia implantado no ano de 2007, não chegaram a vigorar, visto que esse 

currículo sofreu uma adequação4 e tais matérias deixam de ser oferecidas como 

optativas e apenas uma pequena parte delas irá permanecer no currículo - não mais 

como optativa, mas, sim, como obrigatória – ocorreu isto com a disciplina acima que, 

deixa de ser contemplada, uma vez que as áreas tiveram que fazer suas opções 

entre as disciplinas optativas que estavam ofertando, devendo transformá-las em 

obrigatórias.  

O Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina 

contempla 476 horas em disciplinas que abordam o tema “Educação não-formal”, 

essas horas são distribuídas entre cinco matérias, contando com o Estágio 

Supervisionado em Gestão pedagógica. Todas essas, consideram necessárias as 

discussões acerca da educação não-formal na formação dos pedagogos desta 

Universidade. 

Observando que para obter o grau de Licenciado em Pedagogia, o 

estudante deve cumprir uma carga de 3.364 (três mil, trezentos e sessenta e quatro 

horas) relativas ao currículo pleno proposto, o total de carga horária direcionada às 

disciplinas que apresentam em seus conteúdos a educação não-formal deixa em 

dúvida serem ou não suficientes para uma completa formação em Gestão quando 

comparada com a formação dedicada às áreas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental.   No entanto, por tratar-se de um curso de formação inicial, considera-

                                                 
4
 Resolução CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) Nº 0215/2009.   
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se que a Universidade Estadual de Londrina, contempla a educação não-formal de 

forma satisfatória, apresentando aos alunos essa modalidade de educação, ainda 

que priorizando a educação formal como foco, o que não está errado já que se sabe 

que a educação não-formal acaba preenchendo as lacunas deixadas pela  educação 

escolar. 

Assim, se os alunos se interessarem por essa área da educação, 

podem buscar, posteriormente, uma especialização acerca do assunto. 

 Com as informações até então apresentadas, foi possível verificar a 

situação do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina em relação 

à formação dos alunos para atuação em espaços de educação não-formal. No 

próximo capítulo, será discutida a ampliação dos espaços educativos para atuação 

do pedagogo e como esta nova perspectiva de atuação vem sendo apresentada aos 

pedagogos interessados em trabalhar nesses espaços. 

 

 

 

 

 



 33 

CAPÍTULO 3: A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA ATUAÇÃO EM ESPAÇOS 

DE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: ALGUMAS REFEXÕES 

 

Este capítulo pretende trazer algumas reflexões teóricas sobre a 

educação não formal, bem como fazer alguns apontamentos sobre o contexto atual 

da formação do pedagogo no tocante a sua atuação nesses espaços. 

 

3.1 SOBRE A AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS  

 

Sá (2000), em seus estudos, debate a formação e atuação do 

pedagogo. Relata que o curso caracteriza-se pela construção da identidade desse 

profissional e da ciência que lhe dá suporte epistemológico. Existindo uma 

superação ou não das habilitações e buscando-se uma articulação necessária da 

Pedagogia com as demais literaturas.  

Tal reflexão deseja contribuir para a fundamentação e discussão que 

existe em relação ao trabalho pedagógico nos processos educativos não-escolares 

manifestos no setor produtivo, nos movimentos sociais e nas entidades da 

sociedade civil no atual contexto brasileiro contemporâneo. 

Segundo Sá (2000), existe uma intimidação do Estado frente às 

contradições sociais e seu papel de condutor das políticas neoliberais que 

privilegiam a igualdade em detrimento do direito à universalidade, que acabou 

fazendo emergir novos espaços e profissionais no que diz respeito à sociedade civil 

que, contraditoriamente, produz e reproduz o processo educativo de 

formação/deformação, de alienação/desalienação da cidadania, sendo que: 

 

Desta maneira, sem aqui desconsiderar o papel e a função social 
preponderante que a escola teve, ao longo desses duzentos anos, e 
tem no processo de emancipação da grande maioria da população 
dos Estados nacionais, outros espaços educativos se manifestam na 
sociedade capitalista mundializada, é preciso que a Universidade, 
que a Pedagogia, ciência que estuda o fenômeno educativo escolar e 
não-escolar, passe a estudar e formar intelectuais, pedagogos para 
atuarem com competência epistêmico-política e técnica nestes novos 
cenários criados nas e pelas relações sociais. (SÁ, 2000, p.173) 

 

O autor citado afirma que para identificar a possibilidade de atuação 

do pedagogo, enquanto educador e intelectual é preciso partir de um referencial 
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teórico-metodológico que caracterize, do ponto de vista epistemológico e político, a 

dimensão pedagógica do trabalho que se manifesta em cada espaço de atividade 

não-formal. 

 Sá (2000) afirma que para atuar em espaços de trabalhos 

educativos não-escolares, que pertencem ao âmbito da sociedade civil, atividades 

nas quais se realizam em nível de superestrutura, a lógica contraditória da 

emancipação/exploração, da liberdade/servilismo, da transformação/conservação, 

constitui-se condições científico-política, a demarcação da identidade epistemológica 

da Pedagogia e as possibilidades de atuação do pedagogo. 

O autor assegura estar claro que a Pedagogia é uma ciência 

aplicada da e para a prática educativa escolar e não escolar, revestida de um 

discurso próprio, construindo suas próprias categorias de análise do fenômeno 

educativo a partir de outras ciência que se apóiam nos processos de formação 

humana.  

O autor traz uma importante contribuição ao afirmar que só a 

universidade poderá garantir, por meio de suas atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, as devidas condições acadêmico-científicas para uma formação de 

qualidade. A interlocução com as diversas e diversificadas áreas do conhecimento, é 

fundamental para uma ciência aplicada como a Pedagogia.  

Em documento de julho de 1999, a Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação: 

 

[...] reafirmou que as Universidades e suas faculdades/Centros de 
educação consistem o locus privilegiado da formação dos 
profissionais da educação e considera a docência como base da 
identidade profissional de todos os profissionais da educação que 
atuarem nas diversas áreas da educação formal e não-formal. 
(ANFOPE apud SÁ, 2000, p. 178)  

 

Sá (2000) argumenta o recorte acima, completando que a atuação 

do sujeito histórico e intelectual no processo de trabalho educativo não-escolar, 

caracteriza-se na postura e na atitude de um “professor”. Isto pode ser explicado 

pelo fato de sua atuação carecer de intencionalidade, uma forma de organizar suas 

atividades, preocupação com os encaminhamentos técnico-metodológicos, para 

repassar determinados conhecimentos que instrumentalizem seus ouvintes para 
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além do senso comum, todas essas informações indo ao encontro da perspectiva de 

transformação social. 

 

O eixo de sua formação (dos profissionais da Educação, do 
Pedagogo) é o trabalho pedagógico escolar e não-escolar, que tem 
na docência, compreendida como ato educativo intencional, o seu 
fundamento. [...] É a partir dela (docência), de sua natureza e de 
suas funções, que se materializa o trabalho pedagógico, com suas 
múltiplas facetas, espaços e atores. (KUENZER apud SÁ, 2000, p. 
179).  

 

Para Fonsêca (2006), os cursos de Pedagogia encontram-se 

inquietos para atender as “novas possibilidades” de atuação, que seria o caso das 

pedagogias empresarial, hospitalar, digital e outras. O que chama atenção é o fato 

de que tal expansão do Curso de Pedagogia e a consequente diversificação de sua 

estrutura em termos de perfis e habilitações causem a ausência de clareza na 

definição da identidade epistemológica da Pedagogia5, em termos da demarcação 

de seu objeto de estudo enquanto campo de conhecimento. O autor exemplifica 

seus dizeres com as seguintes palavras: 

 

Na discussão acerca da multidimensionalidade da pedagogia 
enquanto campo de saber e de prática social, que a mesma, para 
além do trato com os objetivos e formas metodológicas e 
organizativas dos processos de transmissão de saberes e modos de 
ação própria da construção humana, “refere-se, explicitamente, a 
objetivos éticos e a projetos políticos da gestão social.” (LIBÂNEO, 
2002, p. 66). 

 

Além da multidimensionalidade da Pedagogia, devemos verificar que 

a educação, também, tem um caráter multidisciplinar, conforme análise de Castanho 

e Arima (2004), para eles, a educação não deve ser compartimentada, deve haver 

uma flexibilização de programas, horários e disciplinas, os educadores e educandos 

devem caminhar lado a lado, verificando que diversos ambientes podem ser 

entendidos como espaços de aprendizagem, como é o caso de cinemas, teatros, 

museus e outros.  

Percebe-se então que é necessário, como descreve Fonsêca (2006), 

ter cautela no encaminhamento da discussão acerca dos espaços de atuação 

                                                 
5
 De acordo com Franco (2008) e Pimenta (1996), a identidade epistemológica refere-se ao modelo 
de conhecimento científico peculiar da pedagogia, que é a práxis educativa, a qual envolve a 
pesquisa científica acerca da educação. 
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profissional do pedagogo, como forma de evitar reducionismo e simplificações na 

construção do conhecimento necessário à formação dos profissionais que irão atuar 

nos diversos espaços  que se abrem à Pedagogia.  

Gonsalves (in: Fonsêca, 1998, p. 3) coloca como essencial “rever o 

âmbito da pedagogia, agora definitivamente para além dos muros da escola.” 

Segundo a autora, essa mudança pode ser entendida como um aumento 

quantitativo dos espaços pedagógicos, porém estas mudanças na estrutura do curso 

acontecem por uma relação direta das novas relações sociais que surgem pela 

ousadia da sociedade global, apontando para além da visão de espaço formal e não 

formal. Consoante com o pensamento de Beillerot (1985), citado por Fonsêca 

(2006), na atualidade, o campo de atuação do pedagogo configura-se em uma 

“sociedade pedagógica”. 

Já que um pedagogo pode atuar não apenas em uma instituição 

escolar, necessita, obrigatoriamente, passar por etapas direcionadas em sua 

caminhada acadêmica, visando à formação dos profissionais que irão atuar nestes 

variados campos educativos, percebendo as dificuldades dessa nova área em 

relação às novas demandas formativas. 

 

Todavia, no mesmo momento em que cada vez mais se afirma a 
centralidade do trabalho pedagógico e da formação para o seu 
exercício, assim como a necessidade de sua reconfiguração, as 
políticas oficiais para este campo parecem estar promovendo o 
reducionismo desta formação a uma dimensão meramente 
instrumental, limitando a prática educativa ao mero exercício 
“técnico” de saberes, ao desenvolvimento e certificação de 
competências e à ênfase exclusiva no “saber-fazer” prático. 
(FONSÊCA,1996, p. 4). 

 

Ainda para o autor o trabalho educativo estabelece uma atividade 

intelectual, na qual se articulam as dimensões do saber, do saber-fazer e da reflexão 

em torno dos seus objetivos enquanto prática social. Neste sentido, envolve não 

apenas o domínio de técnicas e ferramentas práticas, mas, também, a compreensão 

de suas relações com o contexto social no qual se realiza e dos propósitos 

transformadores de que deve se revestir em relação aos sujeitos do processo 

educativo e à realidade social na qual estão inseridos. Assim,  

 

A atividade profissional do educador não se situa apenas no âmbito 
do conhecimento, mas envolve também uma dimensão ética, na 
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medida em que lida com valores, interesses e concepções de 
homem e de mundo que estão na base dos processos de formação 
realizados com crianças, jovens e adultos, tendo em vista a sua 
preparação para a vida social, a participação cidadã e a inserção no 
mundo do trabalho. Ao educador, nesta perspectiva, “cabe a 
responsabilidade ética dos meios”. (GAUTHIER apud FONSECA, 
1998, p. 391). 

 

Ambientes de educação não formal poderiam ser vistos, em análise 

realizada e apresentada pela pesquisa de Castanho e Arima (2004), como 

atividades, cuja finalidade é suprir conhecimentos, informações e desenvolver 

habilidades que resultem em melhor qualidade de vida e signifiquem o acesso aos 

bem culturais. 

Zucchetti e Moura (2009) apontam em seus estudos que existem 

poucos cursos direcionados à educação não formal para docentes, e criticam a 

dificuldade de acesso aos materiais produzidos em eventos, dificultando, assim, a 

formação de profissionais interessados na área.  

 

3.2 EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: CONCEITO, SUJEITOS E ESPAÇOS 

 

Com as informações anteriormente apresentadas já foi possível 

compreender que a educação abrange um universo que extrapola os muros da 

escola, esta que é a instituição responsável transmitir os conhecimentos 

historicamente construídos pela sociedade.  

Simson, Park e Fernandes (2001) entendem a educação não-formal6 

como uma especificidade da educação. Especificidade esta que vem tomando um 

espaço significativo no cenário nacional e, portanto, carece de atenção da sociedade 

no geral. 

As autoras acima citadas comentam que a estrutura que caracteriza 

a educação não-formal, não retira desta instituição certa formalidade, pois mesmo 

não se tratando de espaços formais, esses espaços possuem caráter  educativo. 

                                                 
6
 Cabe destacar a diferença entre os termos educação formal, não-formal e informal. “Por educação 
formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma determinada sequência e 
proporcionada pelas escolas enquanto a designação educação informal abrange todas as 
possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e 
não organizado. Por último, a educação não formal, embora obedeça também a uma estrutura e a 
uma organização (distintas, porém, das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não 
seja essa a finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de tempos 
e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto.” 
(AFONSO apud SIMSON;PARK; FERNANDES, 2001, p.9). 
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Neste aspecto, a educação formal, informal e não formal convergem. A educação 

não formal é uma maneira de trabalhar a educação fora da escola, a qual, muitas 

vezes, é utilizada como uma forma de preencher lacunas deixadas pela escola.  

Durante o estágio de Gestão, no qual os alunos conhecem espaços 

de educação não-formal, fica nítida essa característica da educação não-formal: 

suprir necessidades deixadas pela instituição escolar, já que a maioria desses locais 

traz projetos em que os educandos não se desvinculem da escola para realizá-los, 

havendo uma relação entre as atividades realizadas em instituições não-formais e a 

escola.  

As instituições de educação não-formal não tendem a forçar a 

participação dos educandos em suas atividades, incentivando  os mesmos em busca 

dos conhecimentos transmitidos por essas instituições por vontade própria, com 

anseio de aprender, como assevera Simson, Park e Fernandes (2001, p. 10): 

 

Assim, a transmissão do conhecimento acontece de forma não 
obrigatória e sem a existência de mecanismos de repreensão em 
caso de não-aprendizado, pois as pessoas estão envolvidas no e 
pelo processo ensino-aprendizado e têm uma relação prazerosa com 
o aprender.  

 

As atividades que são desenvolvidas nestes espaços não-formais 

necessitam ser realizadas em locais agradáveis, que possibilitem, sobretudo, a troca 

de experiência entre os sujeitos envolvidos neste processo. 

É necessário que os espaços de educação não-formal busquem 

realizar de forma semelhante seu trabalho em alguns pontos, conforme destacam 

Simson, Park e Fernandes (2001), não buscar fins lucrativos, proporcionar 

elementos para a socialização e solidariedade, buscar um desenvolvimento social, 

evitar formalidades e hierarquias e buscar a participação dos membros do grupo de 

forma descentralizada.    

É importante que se entenda que a proposta de educação não-

formal, tenha, como característica, segundo Simson, Park e Fernandes (2001), o 

contato com o coletivo, ocorrendo no espaço não-formal de educação uma prática 

de vivência social, estabelecendo ainda laços de afetividade entre a 

instituição/sujeitos e sujeitos/sujeitos.  

Uma das características da educação não-formal está na 

sensibilidade dos educadores em tentar entender e levar em consideração a história 
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de vida e realidade social em que os educandos estão envolvidos, fazendo com que 

os mesmos reflitam e busquem um crescimento enquanto pessoa. Muitas vezes, os 

educandos carecem dessa atenção.  

Afonso, citado por Simson, Park e Fernandes (2001, p. 11), 

assegura: “A educação não-formal se caracteriza por possibilitar a transformação 

social, dando condições aos sujeitos de participarem desse processo, de interferirem 

na história por meio de reflexões e transformações.”  

Assim, a educação não-formal busca viabilizar a aquisição de 

conhecimentos, bem como visa à conscientização de seus sujeitos, a fim de que 

estes possam compreender o meio social no qual estão inseridos, possibilitando a 

seus participantes que vislumbrem e almejem mudanças em sua condição social. 

As autoras acima citadas acreditam que as práticas educativas 

desses espaços devam “[...] explorar as mais diversas formas de linguagens e 

expressões: corporal, artística, escrita, teatral, imagética, por exemplo, áreas ligadas 

ao meio ambiente, ciências naturais e lógico-matemáticas.” (SIMSON; PARK; 

FERNANDES, 2001, p.13). Com essas práticas educativas pretende-se valorizar a 

autoestima dos educandos, fazendo com que eles comuniquem-se, possibilitando 

que exponham seus sentimentos e vontades. 

Fala-se em mudanças na vida social pelo fato de os sujeitos que 

participam dos projetos de educação não-formal, na maioria das vezes, pertencerem 

às camadas mais baixas da população. Sendo a educação não-formal uma 

oportunidade e tentativa de evitar que essas pessoas (na maioria jovens e 

adolescentes) entrem na marginalidade, já que alguns acabam se afastando da 

escola e se aproximando das ruas. 

 

3.3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS QUE AMPARAM O TRABALHO PEDAGÓGICO EM ESPAÇOS DE 

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

 

A Universidade Estadual de Londrina, durante a formação de seus 

alunos do Curso de Pedagogia, contextualiza, historicamente, a relação entre 

trabalho e educação, mostrando a organização do trabalho e as exigências 

educativas contemporâneas. Seguindo este caminho, apresenta-se a possibilidade 

de atuação de pedagogos em espaços não-formais de educação. 
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O estudo de Sá (2000) aborda, também, o trabalho como princípio 

educativo e como fundamento para a compreensão da dimensão pedagógica dos 

processos educativos não-escolares. Para ele, o trabalho é o princípio fundamental 

que caracteriza o homem como ser humano, que é síntese de múltiplas 

determinações: econômicas, sociais, históricas, psicológicas, culturais, educacionais 

e ideológicas. Estas determinações estabelecem práticas sociais, mediadas pelo 

trabalho, uma relação com a natureza, consigo mesmo e com os demais seres 

humanos. 

Como afirma Sá (2000), o ser humano, na colisão com a natureza 

para assegurar sua sobrevivência, precisa trabalhar e, trabalhando, “[...] vai 

construindo o mundo histórico, vai construindo o mundo da cultura, o mundo 

humano.” (SAVIANI apud SÁ, 2000, p.174). 

A partir desses elementos, Sá (2000) analisa que a educação surge 

como forma de responder as necessidades da sociedade, em articular sua produção 

material, sua cultura, seus costumes, seus ritos e mitos. Verifica-se que, na 

sociedade moderna, o trabalho assume, no tocante às relações sociais de 

produções capitalistas, uma ruptura entre a teoria e prática. Como afirma Sá: 

 

O trabalho, no nível das relações sociais no modo de produção 
capitalista, construir-se-á pela ruptura da unidade dialética entre 
teoria e prática. O princípio educativo, que se configura aí, parte da 
divisão social e técnica do trabalho e este referencial, ou melhor, este 
princípio organizador acabará moldando as formações sociais e 
culturais da sociedade burguesa. (SÁ, 2000, p. 175). 

 

Levando em consideração que o trabalho no nível das relações 

sociais capitalistas assume uma determinada concepção fragmentada e alienada, 

como registra Sá (2000), é necessário um entendimento do princípio educativo do 

trabalho no seu conceito geral para, assim, situá-lo no contexto do atual modo de 

produção, no entanto, o que se pretende destacar é a ênfase na dimensão 

pedagógica do trabalho educativo nos processos de formação humana não-

escolares. Nessa perspectiva: 

 

Apreender a Dimensão Pedagógica do trabalho educativo não-
escolar no âmbito das relações contraditórias da sociedade 
contemporânea é entender as possibilidades históricas de 
transformação social através do trabalho de elevação cultural e moral 
dos sujeitos históricos, partindo do pensamento gramsciano, tomar o 
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núcleo do bom senso existente no senso comum e, à luz da natureza 
de cada espaço de trabalho educativo não-escolar, trabalhar para 
que as pessoas de uma determinada comunidade atendida ou 
participante daquela instituição ampliem suas possibilidades de 
atuarem como cidadãos engajados na construção de uma nova 
hegemonia social. (SÁ, 2000, p. 176). 

 

Pode-se compreender a afirmação dada por Sá, retomando quem 

são os sujeitos atendidos nos espaços de educação não-formal, sendo que, na 

maioria dos casos, são aqueles pertencentes à classe mais baixa da população e, 

portanto, estes necessitam de possibilidades para um crescimento social, cultural e 

pessoal.  

Gohn (2006) considera a educação não-formal como uma área do 

conhecimento que ainda está em construção, porém, é um processo no qual já 

designa algumas dimensões como: 

 

[...] a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 
cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 
aprendizagem de habilidades e/ ou desenvolvimento de 
potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que 
capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos 
comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos 
cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos 
indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de 
compreensão do que se passa ao seu redor; a educação 
desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica etc. 
(GOHN, 2006, p. 28). 

 

Para que tais dimensões sejam de fato exploradas, necessita-se que 

haja, nestes espaços, educadores que interajam com seus educandos, de forma que 

provoquem nesses sujeitos o desejo de evoluírem enquanto cidadãos que buscam 

autonomia frente à sociedade.  

Gohn (2006) afirma que essas instituições de educação não formal 

se localizam em lugares que acompanham as trajetórias de vida de seus educandos, 

não fugindo da realidade que estão inseridos, sendo locais intencionalmente 

configurados. Pode ocorrer de certo ambiente já existir e apenas se reestruturar 

coletivamente de forma que atenda a necessidade de um grupo por intermédio da 

educação não-formal. 

A autora acima citada apresenta alguns aspectos a serem 

observados para o planejamento de ações no campo da educação não-formal, e, 
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entre esses, destaca a intencionalidade na ação educativa de formar o indivíduo 

como um cidadão ativo, por meio do desenvolvimento de suas potencialidades. 

Tendo como finalidade mostrar conhecimentos sobre o mundo em que vive e suas 

relações sociais, pautados em princípios de igualdade e justiça social, fortalecendo a 

ideia de cidadania, juntamente com a transmissão de informação e formação 

política, social e cultural.  

Entender como acontece a educação nos espaços de educação 

não-formal é bastante interessante para um aluno do Curso de Pedagogia, pois este 

percebe o quanto pode contribuir, considerando sua formação, com o 

desenvolvimento de um trabalho planejado e organizado, favorecendo a formação 

do grupo envolvido, para o qual o trabalho é direcionado.  

Aspectos como: o conceito de educação não formal, os sujeitos 

desse processo, a organização dos espaços educativos e sua ampliação para 

atuação do pedagogo, expostos neste capítulo, resultam da formação propiciada por 

meio das disciplinas contempladas no Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, demonstram a relação entre os estudos realizados na 

universidade, convergindo com as necessidades sociais, o que mostra que a 

sociedade poderá contar com profissionais, cujo curso de formação inicial, 

preocupou-se em abordar e fornecer os subsídios mínimos necessários para a 

atuação desse profissional para atuar nos espaços de educação não-formal.  

Desta forma, esta pesquisa pretendeu contribuir para um 

esclarecimento sobre a forma como a Universidade Estadual de Londrina contempla 

a educação não-formal em seu currículo, além de apresentar um breve panorama de 

como se caracteriza o trabalho em uma instituição de educação não-formal em seus 

diversos aspectos.  
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CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentado buscou responder a alguns 

questionamentos tendo como foco a formação do pedagogo para atuação em 

espaços de educação não-formal. A partir da análise teórica de estudos e 

documentos, foi possível compreender que com as mudanças ocorridas na 

sociedade no decorrer da década de 90, tornou-se necessária a implantação de uma 

especificidade para educação que contemplasse lacunas deixadas pela escola, além 

de propor mudanças na vida social dos indivíduos nela inseridos.  

Sendo assim, os cursos de Pedagogia começaram a modificar suas 

estruturas, surgindo a possibilidade do profissional formado neste curso atuar em 

diversos espaços além da escola, desde que, atingisse outros campos de 

conhecimento. Sendo a educação não-formal uma das opções de campo de atuação 

para esse profissional.  

A década de 90 influenciou de forma significativa para que fossem 

criados espaços educativos não formais. Com o neoliberalismo que acabou 

subsidiando a reforma do Estado, que diz respeito à responsabilidade da 

organização política e econômica, aumentou-se a desigualdade entre as classes 

sociais, ocorrendo um aumento da pobreza na sociedade. Ocorre então uma 

transferência de responsabilidades governamentais para projetos sociais, 

aumentando a necessidade da educação não-formal. 

O trabalho apresentado investigou as bases legais, sob as quais o 

Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina foi estabelecido. E nessa 

análise verificou-se que tal graduação apresenta legitimidade legislativa, havendo 

uma preocupação com a formação completa desse profissional, permitindo que este 

permeie diversos campos de atuação, além da instituição escolar.  

O projeto buscou compreender, por meio da legislação e do currículo 

do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, a possibilidade de 

atuação do Pedagogo nos espaços de educação não-formal, tendo como base a 

formação acadêmica contemplada no currículo implantado no letivo de 2007.  

Com o estudo realizado sobre esse assunto, é possível considerar 

que a Universidade Estadual de Londrina, contempla a educação não-formal de 

forma satisfatória, já que se trata de um curso de formação inicial, focado na 

instituição escolar histórica e prioritariamente construída, contemplando também, os 
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espaços não formais. Mesmo não sendo o foco, o currículo do curso analisado 

apresenta aos alunos esta modalidade de educação não-formal e orienta que existe 

a possibilidade de especialização e aprofundamento no tema após a graduação.   

Algumas reflexões acerca da formação do pedagogo para atuação 

em espaços de educação não-formal foram realizadas. A ampliação dos espaços 

educativos foi uma delas, o que possibilitou dentre outros fatores o entendimento 

sobre a relevância do trabalho pedagógico nos processos educativos não-escolares.  

Outra reflexão necessária realizada foi a de compreender qual o 

conceito, quem são os sujeitos e os espaços direcionados para educação não-

formal, pois o entrosamento desses fatores são essenciais para o desenvolvimento 

de propostas de trabalho condizente a uma instituição educativa não-formal.  

Ficou nítido que esse campo da educação tem enorme 

responsabilidade na vida dos sujeitos que passam por ela, já que a mesma pretende 

provocar na realidade destes indivíduos uma mudança pessoal e social, fazendo 

com que reflitam sobre a realidade em que estão inseridos pretendendo modificá-la 

de forma a evoluírem enquanto cidadãos. 

Concluindo, faz-se necessário a formação de profissionais com uma 

educação sólida, com consistente formação teórica, dando-lhes ferramentas para 

responder aos desafios contemporâneos impostos pelo trabalho educativo, em que 

não haja uma dissociação entre teoria e prática, sendo que estes profissionais 

sintam-se capacitados para atender as necessidades do mercado de trabalho e da 

sociedade.  
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