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“A educação não é a chave para a 
transformação, mas é indispensável. 
A educação sozinha não faz, mas 
sem ela também não é feita a 
cidadania”. (FREIRE, 1995) 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo abordar as implicações do projeto neoliberal na 
constituição da educação não-formal no Brasil, contextualizando-a de acordo com os 
eventos históricos, políticos, econômicos e sociais no país, que levaram a sua 
ampliação e solidificação. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa 
qualitativa concentrada na revisão de literatura. A base teórica da pesquisa está 
centrada nas contribuições dos autores: Gonh (2008); Libâneo, Oliveira e Toschi 
(2003); Montaño (2007); Dourado (2002); Fávero (2007); Afonso (2001); Shiroma, 
Moraes e Evangelista (2002); Dagnino (2004); Peruzzo (2004) e Viriato (2004), de 
fundamental importância para compreensão histórica, filosófica e política do tema. 
Assim, por meio dos estudos realizados, foram analisados aspectos relevantes a 
respeito da educação não-formal, cuja ampliação e surgimento no Brasil estão 
interligados com a implantação do modelo econômico neoliberal, que por sua vez 
altera a forma de administração pública, redefinindo os papéis do Estado, do 
mercado e da sociedade civil. Nesse mesmo contexto, as reformas educacionais 
decorrentes apontaram para o terceiro setor como um espaço de atendimento de 
demandas sociais existente, incluindo a área da educação como um de seus 
principais campos de atuação. Nesse contexto, situamos o debate da educação não-
formal de modo a ressaltar a complexidade do conceito e suas contradições para a 
formação de sujeitos comprometidos com seu papel de cidadão ativo e consciente 
na sociedade. 

 
Palavras-chave: Educação não-formal. Terceiro setor. Reformas educacionais. 
Reforma de Estado. Neoliberalismo. 
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 INTRODUÇÃO  

 

A educação não-formal tem se configurado como uma modalidade 

de ensino cuja expansão e atuação a partir da década de 1990, tem sido 

significativa. O contexto de expansão se insere nas transformações econômicas, 

políticas e sociais, decorrentes da reestruturação do capital em âmbito global, 

consequentemente há o destaque de novos atores sociais em consonância com as 

redefinições de papéis quanto a atuação do Estado, do mercado e da sociedade 

civil. 

Sendo visualizado esse contexto, o presente trabalho têm por 

problema instigador a dificuldade em conceituar a educação não-formal perante 

implicações do neoliberalismo de mercado. Assim, objetiva-se abordar a educação 

não-formal perante o  contexto de reformas, transferências de funções e emergência 

do terceiro setor em que se constituiu, afirmando-a como alternativa real e eficaz no 

atendimento de demandas educacionais existentes, em diferentes áreas de 

interesse. 

Também será abordado neste trabalho as influências da 

reestruturação do capital aliado ao projeto neoliberal vigente bem como, seus ideais 

orientando a Reforma de Estado no Brasil e consequentemente as reformas 

educacionais por meio do incentivo da atuação do terceiro setor no atendimento das 

demandas sociais.  

Do mesmo modo, se objetiva tecer um quadro inicial de conceitos 

relevantes sobre a educação não-formal, necessário a uma reflexão, de modo a 

destacar seus diversos atributos que a caracterizam especificamente como uma 

modalidade de educação diferenciada da educação formal e da educação informal. 

Nesse sentido, será realizado um estudo qualitativo através da 

metodologia de análise bibliográfica, tendo por embasamento teórico os estudos de 

diversos autores, sendo esses: Gonh (2008); Libâneo, Oliveira e Toschi (2003); 

Montaño (2007); Dourado (2002); Fávero (2007); Afonso (2001); Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2002); Dagnino (2004); Peruzzo (2004); Viriato (2004). Além dos 

autores citados, documentos de organismos internacionais como UNESCO, Banco 

Mundial e CEPAL serão abordados, a fim de se refletir e evidenciar as influências 

dos mesmos nas transformações decorrentes na Reforma de Estado e no sistema 

educacional brasileiro, na qual a atuação ampla do terceiro setor na educação e das 
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práticas de educação não-formal, com vistas principalmente na educação básica, 

são incentivadas e amplamente difundidas. 

Portanto, no primeiro capítulo, será abordado aspectos sobre a 

globalização de mercado enquanto reestruturação capital, o neoliberalismo como 

decorrente desse processo, a influência desses fatores na Reforma de Estado no 

Brasil, suas implicações no terceiro setor enquanto organização e participação da 

sociedade civil, contemplando a educação não-formal mediante o contexto de 

reformas e ideais neolibrais dominantes. As reformas educacionais também serão 

contempladas, sendo enfatizadas as influências neoliberais e das orientações postas 

pelos organismos internacionais. 

Por fim, no segundo capítulo será abordada a educação não-formal 

especificamente, com destaque em sua origem e apresentados conceitos da mesma 

enquanto modalidade de educação cujos objetivos e ações estão voltadas para 

cidadania. Nesse sentido, serão expostos os diversos atributos que conferem à 

educação não-formal uma específidade, sendo diferenciada da educação formal e 

da informal, tendo as ONGs como principal espaço de implantação. 
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS E CONTEXTO  

 

No primeiro capítulo será apresentado o contexto histórico e os 

fatores sociais, políticos e econômicos que estão interligados com o conceito de 

educação não-formal, tendo em vista o projeto Neoliberal presente na Reforma de 

Estado no Brasil na década de 1990 e o terceiro setor que se destaca devido a 

adoção do projeto neoliberal. 

As reformas educacionais decorrentes do processo de implantação 

do modelo neoliberal também serão abordadas, de modo a caracterizar quais foram 

as mudanças ocorridas que tiveram impacto no atual panorama nacional da 

educação, bem como a influência dos organismos internacionais nesse processo de 

reestruturação educacional. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS, NEOLIBERALISMO E REFORMA DE ESTADO  

 

Ao longo dos séculos, diversas mudanças econômicas, sociais, 

políticas, culturais e educacionais foram responsáveis pelo reordenamento das 

sociedades. As revoluções técnico-científicas, principalmente no campo 

informacional alteraram a forma como as relações em diversos âmbitos da 

sociedade se dão e impulsionaram o que chamamos de Globalização (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2003).  

A respeito da Globalização, Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) 

expressam a dificuldade em conceituá-la, uma vez que segundo os autores, é uma 

palavra que tem sido utilizada para “expressar uma gama de fatores econômicos, 

sociais, políticos e culturais que expressam o espírito e a etapa de desenvolvimento 

do capitalismo em que o mundo se encontra” (p. 70).  A Globalização expressa e se 

diferencia dos primórdios do capitalismo no final do século XX.  

Os autores sustentam que a Globalização de mercado pode ser 

percebida principalmente através de eventos como: a perda da identidade nacional 

de produtos, capitais e tecnologias; utilização de grandes e diversas tecnologias no 

processo de produção com automação e informatização, bem como a terceirização 

da mesma; readequação dos processos de produção visando a qualidade total; 

aumento do desemprego e de subempregos; crise social influenciada pelo 
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desemprego, exclusão e recessão; sindicatos perdem a força que tinham, e o 

trabalhador tem diminuição de salário, além de perda de direitos trabalhistas e 

flexibilização do contrato de trabalho; o Estado tem seu papel revisto, sendo 

desqualificado como agente que promove desenvolvimento econômico e social, 

gerando consequentemente diminuição de políticas públicas de fato (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). 

A Globalização é o “processo de aceleração, integração e 

reestruturação capitalista” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 74) objetivando 

a “constituição de uma nova ordem econômica mundial” (Idem, p.74) para superação 

da crise do capitalismo, que tem como princípio básico a acumulação de capital pelo 

capitalista. 

Desse modo, a Globalização de mercado influencia na configuração 

de uma nova ordem econômica e política mundial, impulsionando o neoliberalismo, 

que conforme afirma os autores citados anteriormente, tem o mercado como 

princípio fundador, unificador e auto-regulador da sociedade, pois emerge do 

paradigma de liberdade econômica, da eficiência e da qualidade, com um projeto de 

modernização da sociedade pautado na lógica do mercado (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2003). 

Os autores argumentam que a expressão “neoliberalismo surgiu nas 

décadas de 30-40, no contexto da recessão (iniciada com a quebra da Bolsa de 

Nova York, em 1929) e da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)” (Idem, p. 97). 

Nesse período, duas tendências liberais se faziam presentes, sendo configuradas e 

diferenciadas na composição de um projeto de modernização do capitalismo.  

A primeira tendência possuía em seu projeto a “adoção de ações 

políticas, econômicas, sociais e culturais” (Ibidem, p.86) contrárias ao liberalismo 

conservador formando assim o novo liberalismo/ social liberalismo. Contrária à ela, a 

segunda tendência, o neoliberalismo de mercado, propunha suas ações de modo a 

afirmar o liberalismo conservador. 

Assim, o neoliberalismo de mercado se configura como uma 

corrente do liberalismo opositora ao social-liberalismo, que inspirada no liberalismo 

clássico, propõe “a minimização do Estado, a economia com plena liberação das 

forças de mercado e a liberdade de iniciativa econômica” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2003, p. 97). 
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Para maior compreensão a respeito, os autores caracterizam as 

mudanças pretendidas no projeto do neoliberalismo de mercado, nos seguintes 

aspectos: economia de mercado aberta para livre concorrência, sendo focada a 

eficiência, a qualidade e a competitividade, tornando o mercado auto-regulável; 

Estado mínimo, com diminuição de funções e desqualificação das políticas públicas 

e serviços; democracia por governo representativo, sendo enfatizada a democracia 

política formal; educação privada é incentivada, bem como a escola diferenciada/ 

dual e a formação de acordo com a exigência do mercado; os sujeitos são 

selecionados quanto a critérios naturais e de inteligência, onde se sobressaem os 

tidos como melhores; a lei é contemplada como instrumento de igualdade na 

formalidade, o direito e a propriedade privada são enfatizados; o governo tem sua 

atuação limitada; são enfatizadas a liberdade, a propriedade, a individualidade, a 

economia de mercado auto-regulável e a sociedade aberta (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2003). 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) argumentam que em 1970 o 

neoliberalismo de mercado ganha impulso por ser adotado como alternativa na 

solução da crise mundial, se firmando então nos governos de Ronald Reagan nos 

EUA e Margaret Thatcher na Inglaterra, onde ganha grande visibilidade e adoção.  

Nesse momento, o “modelo econômico keynesiano de Estado de 

bem-estar social” estava em crise, e favoreceu para que o neoliberalismo de 

mercado se expandisse, “defendendo a intervenção do Estado na economia com a 

finalidade de gerar democracia, soberania, pleno emprego, justiça social, igualdade 

de oportunidades e a construção de uma ética comunitária solidária” (Idem, p. 97). A 

política econômica mundial, então, passa a ser influenciada fortemente pelo novo 

modelo econômico dominante, principalmente, como apontam os autores, por contar 

com o apoio e adoção direta de organismos internacionais como o Banco Mundial e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). 

O neoliberalismo de mercado adotado traz como princípios a “ênfase 

na liberdade, na propriedade, na individualidade (direitos naturais), na economia de 

mercado auto-regulável e na sociedade aberta” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 

2003, p. 89). A iniciativa econômica nesse modelo ganha liberdade, bem como as 

forças de mercado e ainda, segundo o autor, “o capital parece ter vida própria e 

globaliza-se de forma natural e espontânea, indicando os caminhos para o 

progresso e para o desenvolvimento de todos os países“ (Idem, p. 100).  
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O neoliberalismo foi bem visto inicialmente na Inglaterra durante o 

governo de Thatcher. Porém, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, a 

política neoliberal é tida como fracassada posteriormente por ser considerada como 

causadora de grandes prejuízos, como a diminuição de investimentos na sociedade 

com melhorias sociais que refletiram principalmente em questões, que segundo 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2000), eram referentes a “conquistas da cidadania, 

o nível de bem-estar social, as liberdades políticas, a igualdade social, o nível 

educacional cultural e tecnológico” (p. 53). 

No entanto, mesmo diante dos resultados não satisfatórios 

apresentados com a adoção do neoliberalismo de mercado nos países em que 

nasceu, na América Latina ele ainda exerce grande influência. 

 Tem-se a ideia de que se tornam países desenvolvidos aqueles que 

conseguirem juntar o liberalismo com a democracia representativa, passando assim, 

por transformações econômicas e políticas (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). 

Seguindo essa lógica, se orienta aos países subdesenvolvidos da América Latina, 

que sigam “as tradições liberais” como meio a se alcançar o “desenvolvimento 

econômico” (Idem, p. 100).  

Por influência, primeiramente o Chile e depois outros países da 

América Latina como, México, Argentina e o Brasil passam a seguir o modelo 

econômico neoliberal. 

 É nesse contexto que durante o período do fim da década de 1980 

e na década de 1990, se inicia no Brasil um processo de redefinições, um chamado 

“ajuste neoliberal”, pautado nas orientações vindas dos países que já haviam 

adotado o neoliberalismo.  Dagnino (2004) afirma que esse processo tem início no 

governo do Presidente da República Fernando Collor de Mello (1990 - 1992) que 

ressalta a necessidade de uma nova configuração de Estado e modelo econômico a 

ser seguido. 

 

 [...] há a emergência de um projeto de Estado mínimo que se isenta 
progressivamente de seu papel de garantidor de direitos, através do 
encolhimento de suas responsabilidades sociais e sua transferência 
para a sociedade civil [...] (DAGNINO, 2004, p. 96). 
 

 Nesse momento, deu-se abertura para implantação de um projeto 

pautado em preceitos neoliberais. É apresentado, no governo de Collor que “a 

mensagem antiestatista teve um mérito estratégico: permitiu que se introduzisse na 
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agenda de governo e ganhasse legitimidade o novo consenso sobre o 

desenvolvimento que se formara sob a dura pedagogia da emergência” (TORRE, 

1996, apud VIRIATO, 2004, p. 2). O governo propicia que o neoliberalismo passe 

pela porta de entrada do país, e se valide através dele próprio, com total apoio do 

mercado. 

Nesse sentido, o modelo neoliberal é implementado no país, sendo 

disseminado como essencial para o próprio progresso e desenvolvimento. E essa 

implementação ocorre em um momento de grande movimentação da sociedade civil 

na década de 1990, que conforme aponta Gohn (1995, p. 206), a visão da sociedade 

perante a política, os políticos e ao Estado está desacreditada, fazendo com que os 

ideais neoliberais fossem vistos com bons olhos pela população.   

Desse modo, a sociedade civil enquanto população passa “a 

acreditar cada vez mais em sua capacidade de atuação independente” tendo como 

“mola impulsionadora [...] o desejo de alterações pontuais, o desejo de liberdade e 

de autodeterminação para a expressão das individualidades” (GOHN, 1995, p. 207).  

Posteriormente ao governo de Collor, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) durante o período de (1995 – 2002), o projeto neoliberal é 

implantado com eficácia através da Reforma de Estado, que de acordo com 

Dourado (2002) se constituiu como o “processo resultante de uma nova fase de 

reestruturação capitalista” no qual foi “marcado por políticas de centralização, de 

diferenciação e de diversificação institucional e, especialmente, de privatização da 

esfera pública” (p. 235). 

Nessa perspectiva o Estado intervencionista é criticado, sendo 

orientada a minimização do mesmo frente às políticas sociais, colocando essa 

redução como medida necessária para que o Estado se desenvolvesse 

economicamente (DOURADO, 2002). 

Segundo Dourado (2002) a reforma é justificada através do discurso 

de “modernização e racionalização do Estado” para “superação das mazelas do 

mundo contemporâneo [...] e de adaptação às novas demandas pelo processo de 

Globalização em curso” (p. 235). 

Montaño (2007) em sua obra: “Terceiro setor e questão social: 

Crítica ao padrão emergente de intervenção social”, aborda a Reforma de Estado, 

defendendo a ideia em que o discurso do governo é focado em tornar o Estado, 

mais eficiente, eficaz e moderno. 
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O autor apresenta a visão do então Ministro da Administração 

Federal e Reforma do Estado, Luís Carlos Bresser Pereira, nomeado em 1994 no 

Governo de FHC, discursando a respeito das formas existentes no Brasil de 

administração pública deixando evidente a preferência pela “administração pública 

gerencial” devida a maior eficiência apresentada (MONTAÑO, 2007). 

A reforma da administração pública segundo Viriato (2004, p. 2) se 

inicia com a mudança da Secretaria da Administração Federal em Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), onde se iria discutir diversas 

questões como: servidores, apoios dos governos, da imprensa, da administração 

pública e da própria opinião pública, afim de criar um conceito de Reforma 

Gerencial, em que as necessidades e ideais fossem apoiados por todos. 

Montaño (2007) evidenciando os argumentos usados pelo governo 

para firmar a Reforma de Estado, afirma a posição do Ministro Luís Carlos Bresser 

Pereira, em que o mesmo discursa que: 

 

[...] é a Constituição de 1988 que condenou o Brasil a uma “volta ao 
passado”, já que, justamente “em um momento em que o país 
necessitava urgentemente reformar a sua administração pública, de 
forma a torná-la mais eficiente e de melhor qualidade, aproximando-a 
ao mercado privado de trabalho, o inverso foi realizado” e ela 
“revelou-se irrealista” [...] (p. 39, grifo do autor). 
 

A Constituição de 1988 enfatiza o papel do Estado com seus 

deveres perante a sociedade. Ela é pensada e elaborada segundo os direitos civis, 

sociais e políticos, a tanto exigido pelos cidadãos através de diversas lutas em 

movimentos sociais e classistas. Se configurando como resposta positiva a 

sociedade, a mesma era fator impeditivo para as Reformas pretendidas pelo Estado.  

Cabe afirmar que os idealizadores da Reforma de Estado buscaram 

mostrar que a Constituição de 1988, apresentava um projeto social e econômico não 

mais viável ao atual panorama apresentado nacionalmente e internacionalmente, 

sendo necessária uma reforma e esta seguindo o modelo proposto pelo Consenso 

de Washington.1 

                                                 
1
 Segundo Montaño, o Consenso de Washington foi uma reunião que ocorreu em 1989 “entre os organismos de 

financiamento internacional de Bretton Woods ( FMI, BID, Banco Mundial), funcionários do governo americano 

e economistas latino-americanos, para avaliar as reformas econômicas da América Latina [...] As recomendações 

desta reunião abarcaram dez áreas: disciplina fiscal, priorização dos gastos públicos, reforma tributária, 

liberalização financeira, regime cambial, liberalização comercial, investimento direto estrangeiro, privatização, 

desregulação e propriedade intelectual” (2007, p. 29). 
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Ainda na defesa da necessidade de reforma, Bresser Pereira (apud 

Montaño, 2007, p. 40) afirma ser: 

 
[...] essencial dotar o Estado de condições para que seus governos 
enfrentem com êxito as falhas do mercado. Para isso, é necessário 
dotar o Estado de mais governabilidade e governança; é preciso, 
além de garantir condições cada vez mais democráticas de governá-
lo, torná-lo mais eficiente, de forma a atender as demandas dos 
cidadãos com melhor qualidade e a um custo menor [...]. 

 

Com isso se definiu segundo Montaño (2007, p. 40), uma “Reforma 

Gerencial”, através de uma nova forma de administração pública mais moderna e 

eficiente. 

A respeito da aprovação da reforma, Bresser Pereira (1998, apud 

VIRIATO, 2004, p. 2) pronuncia que: 

 
[...] Sua aprovação, afinal, em 1998, partiu da convicção finalmente 
tornada dominante no país, de que a Reforma Gerencial da 
administração pública é essencial, a curto prazo, para tornar o 
Estado mais eficiente, mais efetivo, melhor capacitado para defender 
o patrimônio público, mais capaz de atender às demandas dos 
cidadãos a um custo compatível com as restrições econômicas 
impostas pelo dramático aumento da competição internacional 
envolvido no processo de Globalização [...]. 
 

Fica evidente que a Reforma de Estado é legitimada com preceitos 

neoliberais assimilados pela população em geral, onde conceitos como Sociedade 

civil, cidadania e participação são resinificados.  

 

 

2.2 REFORMA DE ESTADO E TERCEIRO SETOR 
 

Conforme exposto anteriormente, o contexto dos anos 1990 foi 

marcado por inúmeras mudanças pautadas em ideais neoliberais. Mudanças 

políticas, econômicas e sociais que alteraram a visão de papel do Estado, sendo 

destacadas as parcerias público-privadas e evidenciando a participação da 

sociedade civil, que passa a ser chamada a contribuir em ações diversas para o bem 

comum. 

Nesse sentido, Montaño (2007) ao tratar sobre o discurso da 

Reforma de Estado diz que esta objetiva uma reforma voltada para a cidadania. 
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Porém, o sujeito ao ser entendido como cidadão se configura como um “cidadão-

cliente”, que como contribuinte paga por serviços sociais e assistenciais.  

Dagnino (2004) aponta que a Reforma de Estado firmou o projeto 

neoliberal no país, resultando em mudanças e ressignificação de conceitos de 

fundamental importância para se compreender qual a visão de sociedade pretendida 

a ser formada. 

A visão que se tinha de participação no projeto participativo 

democrático anterior a Reforma de Estado almejava a ampliação da democracia, 

onde o poder do Estado seria compartilhado com a sociedade a partir de projetos 

como Conselhos Gestores de Políticas Públicas e isso coletivamente objetivando 

uma sociedade civil participativa e propositiva (Idem, 2004). 

O projeto neoliberal adotado na reforma, também se utiliza de um 

discurso cujo objetivo demonstra através dos termos utilizados a constituição de 

uma sociedade civil participativa e propositiva. Porém, Dagnino (2004) aponta que é 

utilizado um dialogo com termos que parecem ser de fácil entendimento para 

população e que demonstram boas intenções, mas em uma análise não superficial 

do mesmo, se observa os ideais neoliberais contidos no discurso. 

Dessa forma, o que de fato se pretende é um Estado mínimo cuja 

participação da sociedade civil seja conduzida conforme os interesses do mesmo, 

impedindo que experiências positivas de gestão participativa não se desenvolvam 

com êxito, além de incentivarem a fragmentação e disputa econômica onde cada 

sujeito é responsável por seu sucesso ou fracasso de forma individual, não sendo 

priorizada a participação coletiva (Idem, 2004). 

Outro conceito, cujo sentido é resinificado com a Reforma de Estado 

é a cidadania. Dagnino (2004) aponta que o cidadão ativo e participativo de fato 

como era fomentado pelos movimentos sociais, por exemplo, que buscavam de 

forma organizada e coletiva lutar pelos direitos humanos, políticas públicas e 

politização dos sujeitos envolvidos, a fim de fosse superado o estado de alienação 

para se alcançar uma transformação social, perde forças com o novo discurso 

adotado. 

Nesse sentido, é apontado que no projeto neoliberal adotado na 

reforma de Estado também atribui importância a formação de cidadãos 

participativos, porém o conforme argumenta a autora “A cidadania é identificada com 

e reduzida à solidariedade para com os pobres, por sua vez, entendida no mais das 
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vezes como mera caridade” (DAGNINO, 2004, p. 107), visão essa difundida 

amplamente e que domina ações do terceiro setor. Ser cidadão segundo a autora 

passou a ser participar individualmente no mercado, sendo dotado de poder de 

consumo. 

Seguindo na mesma perspectiva, Viriato (2004) enfatiza que a 

administração pública gerencial, tem como cidadão o pagante de impostos, sendo 

evidenciada a mudança de conceito, decorrente da Reforma de Estado e dos 

interesses neoliberais. 

Observa-se, portanto no país, uma reestruturação do capital, 

embasado nos princípios neoliberais que consequentemente, gera uma visão de 

Estado dotado de menos responsabilidades (MONTAÑO, 2007). 

Porém, essas responsabilidades são repassadas a outros setores, 

sendo usada como justificativa a maior eficiência dos serviços: 

 

[...] em um grande número de áreas, particularmente na social e 
científica, o Estado pode ser mais eficiente, desde que use 
instituições e estratégias gerenciais, e utilize organizações públicas 
não-estatais para executar os serviços por ele apoiados [...] 
(BRESSER PEREIRA apud MONTAÑO, 2007, p. 43). 
 

Ou seja, através de parcerias público-privadas, a ineficiência do 

Estado seria suprida, tornando-o mais competente e mais governante, porém, com 

custo menor sem deixar a qualidade, que por sua vez, tornar-se-ia melhor. 

Portanto, o que de fato ocorre é segundo o autor uma “reforma 

administrativa [...] política e subordinada às questões econômicas” onde o “papel 

empresarial” e “os fundos públicos para o financiamento das políticas sociais” são 

reduzidos (MONTAÑO, 2007, p. 45). 

Nesse processo de reformas e transferência de funções, serviços 

não exclusivos do Estado são transformados em “propriedade pública não-estatal” e 

declarados como “organização social”, ocorrendo também a “privatização de áreas 

de ação social, a partir da transferência de responsabilidade do Estado para o 

mercado ou chamado ‘terceiro setor’” (Idem, p. 45), que muito se destaca a partir da 

Reforma de Estado. 

Montaño (2007) destaca o fato de que se observarmos a 

organização da sociedade em setores, de modo que, o primeiro se remete à figura 

do Estado, o segundo ao mercado e o terceiro a sociedade civil, quando o Estado 
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delega responsabilidades ao terceiro setor, automaticamente tais responsabilidades 

recaem sobre a sociedade civil.  

Gohn (2008) dialoga sobre a intenção de se fazer com que os 

cidadãos se aproximem do governo sendo mais participativos. A autora argumenta 

que a forma de participação se altera, sendo exigidas novas regras de contrato 

social, onde parcerias entre o público-estatal e o público não-estatal são 

necessárias, formando o terceiro setor, a partir do novo modelo de associativismo 

“filantrópico-empresarial-cidadão”. 

Conforme Gohn (2008) o terceiro setor se constitui por diferentes 

entidades que compreendem “novas articulações entre ONGs, governos e 

empresários [...] que têm gerado novas modalidades de trabalho dentro do que está 

sendo redefinido como ‘voluntariado’” (p.15, grifo do autor), assim ela define essas 

articulações como: 

 
[...] ações desenvolvidas em parceria entre setores da comunidade 
local organizada, secretarias e aparelhos do poder público, segundo 
programas estruturados para áreas sociais como: educação, saúde, 
saneamento, meio ambiente, geração de renda etc [...] (GOHN, 
2008, p. 17). 
 

Fica evidente que as áreas de atuação são as mais diversas, 

buscando atender a diferentes demandas da população com serviços prestados. 

Montaño (2007) afirma que o terceiro setor abrange organizações 

não-lucrativas e não-governamentais, instituições de caridade, atividades 

filantrópicas, ações solidárias, ações voluntárias e atividades pontuais e informais, 

porém o autor apresenta uma crítica quanto à divisão em setor, argumentando que 

essa divisão como setor não vê o fenômeno de forma real, apenas classifica “o 

conjunto de organizações mais ou menos formais da ‘sociedade civil’” (p. 181, grifo 

do autor).  

O autor apresenta ainda o fato, de ser gerada como consequência 

da transferência de funções ao terceiro setor, a substituição intencional e não por 

motivos de eficiência, das políticas sociais. 

Montaño (2007) aponta que: 
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[...] O motivo é fundamentalmente político-ideológico: retirar e 
esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão quanto a 
políticas sociais (estatais) de qualidade; criar uma cultura de 
autoculpa pelas mazelas que afetam a população, e de auto-ajuda e 
ajuda mútua para seu enfrentamento; desonerar o capital de tais 
responsabilidades, criando, por um lado, uma imagem de 
transferência de responsabilidades e, por outro, a partir da 
precarização e focalização (não-universalização) da ação social 
estatal e do ‘terceiro setor’, uma nova e abundante demanda 
lucrativa para o setor empresarial [...] (MONTAÑO, 2007, p. 23, grifo 
do autor). 
 

Dessa forma, a própria população fica responsável pelas soluções 

das dificuldades existentes, desobrigando de certa forma o Estado a elaborar e 

efetivar políticas sociais de qualidade, passando a incentivar o terceiro setor, a fim 

de que o mesmo se ocupe dessa obrigação (MONTAÑO, 2007). 

Consequentemente, fundos públicos para promoção e financiamento 

de políticas sociais são reduzidos por conta das privatizações e serviços sociais que 

deveriam ser um direito do cidadão e dever do Estado, são substituídos por ONGs, 

parcerias, fundações, filantropia, voluntariado, etc. supondo participação popular na 

gestão administrativa (Idem, 2007). 

Ainda segundo o autor, essas ações de cunho como do tipo 

voluntário contribuem de certa forma, para o sucateamento dos serviços públicos 

prestados, pois o Estado deixa de investir nos mesmos para incentivar as ações do 

terceiro setor, ocorrendo assim a perda do espaço público e aumento da vida 

privada, além de que, os projetos e serviços oferecidos pelas entidades do terceiro 

setor não são suficientes ou garantidos tanto quanto políticas sociais de fato (Ibidem, 

2007). 

Para Viriato (2004) o que está por trás da transferência de 

responsabilidades do Estado para o terceiro setor é  

 
[...] o esvaziamento dos direitos dos cidadãos; a criação da cultura da 
responsabilidade do indivíduo por sua situação ou condição social, e 
uma nova forma de enfrentar os problemas: a solidariedade e o 
voluntariado, ou seja, o processo de redefinição do espaço público 
estatal e sua “publicização” ganham sustentação com o denominado 
terceiro setor [...] (p. 6, grifo do autor). 

 

Ou seja, a autora argumenta que com a ênfase no terceiro setor, 

sendo transferidas responsabilidades do Estado para sociedade civil, os direitos 

conquistados através de grandes esforços nas décadas anteriores como, por 
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exemplo, através dos movimentos sociais e da Constituição de 1988, onde são 

reafirmados os deveres do Estado para com a sociedade, tem sua relevância 

alterada, desobrigando o Estado de funções que inicialmente eram suas. 

Com a expansão do terceiro setor, são estruturados inúmeros 

projetos sob a parceria público-privada. Montaño (2007) argumenta que essas ações 

possuem um motivo real, político e ideológico, por trás do discurso de eficiência das 

entidades desse setor, onde o que se pretende de fato é segundo o mesmo: 

 

[...] retirar e esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão 
quanto a políticas sociais (estatais) de qualidade; criar uma cultura 
de autoculpa pelas mazelas que afetam a população, e de auto-ajuda 
e ajuda mútua para seu enfrentamento; desonerar o capital de tais 
responsabilidades, criando, por um lado, uma imagem de 
transferência de responsabilidades e, por outro, a partir da 
precarização e focalização (não-universalização) da ação social 
estatal e do “terceiro setor”, uma nova e abundante demanda 
lucrativa para o setor empresarial [...] (MONTAÑO, 2007, p.23, grifo 
do autor). 
 

Assim, a própria população fica responsável pelas soluções das 

dificuldades existentes. Com isso, o Estado deixa de elaborar e efetivar políticas 

sociais de qualidade e passa a incentivar o terceiro setor, para que o mesmo ocupe-

se dessa obrigação (MONTAÑO, 2007). 

Segundo Viriato (2004) essa é uma estratégia do Estado para se 

desonerar de suas funções sociais uma vez que são passadas ao terceiro setor, 

sendo apontada através disso a “pretensão de substituir a sociedade civil enquanto 

espaço privilegiado de conflitos e lutas sociais, pelo terceiro setor, visto como 

espaço homogêneo da sociedade, para além do Estado e do mercado” (p. 9), pois 

de acordo com essa nova configuração a sociedade civil se torna uma parceira do 

Estado em diversas ações, não sendo mais interessantes enfrentamentos diretos 

entre estes setores uma vez que se tornaram parceiros. 

Nessa nova configuração de Estado e sociedade civil resultante da 

Reforma de Estado, Montaño (2007) aponta que fundos públicos para promoção e 

financiamento de políticas sociais são reduzidos devido às privatizações, 

consequentemente, serviços sociais que deveriam ser um direito do cidadão e dever 

do Estado, são substituídos por ONGs, parcerias, fundações, filantropia, 

voluntariado, etc. supondo participação popular na gestão administrativa. 
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O autor apresenta ainda que “O Estado, dirigido pelos governos 

neoliberais, se afasta parcialmente da intervenção social, porém é subsidiador e 

promotor do processo ideológico, legal e financeiro de “transferência” da ação social  

para o “terceiro setor” (Idem, 2007, p. 235, grifos do autor), sendo apontado como 

resultado dessas ações, sucateamento dos serviços públicos prestados, perda do 

espaço público, relações mais competitivas e individualistas, serviços e projetos de 

interesse público ofertados por meio das parcerias público-privadas não 

contemplarem toda a população quanto políticas sócias de fato. 

Montaño (2007) argumenta que o terceiro setor se tornou 

instrumento do neoliberalismo, evidenciando que 

 
[...] este assume a função de transformar o padrão de respostas às 
seqüelas da “questão social”, constitutivo de direito universal, sob 
responsabilidade prioritária do Estado, em atividades localizadas e 
de auto-reponsabilidade dos sujeitos portadores das carências; 
atividades desenvolvidas por voluntários ou implementadas em 
organizações sem garantia de permanência, sem direito, transfere-se 
[...] o sistema de solidariedade universal para solidariedade individual 
[...] (p. 235, grifos do autor). 

 

Portanto, fica evidente a intenção do Estado transferir suas 

responsabilidades ao terceiro setor, incentivando a solidariedade dos sujeitos de 

forma individual, utilizando um discurso de que todos devem fazer a sua parte e 

contribuir por meio de ações voluntárias, por exemplo, com a superação das 

mazelas da sociedade, responsabilizando assim os próprios sujeitos.  

A respeito da composição e abrangência do terceiro setor, Viriato 

(2004) aponta grande diversidade de instituições que o constituem agrupando: 

 

[...] instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, não regidas 
pelas leis do mercado, caracterizadas em promover os interesses 
coletivos. ONGs, Fundações, Associações, Entidades, enfim, todas 
as instituições jurídicas que atuam em prol do “bem comum”, “sem 
fins lucrativos”, pertencem ao terceiro setor. Inclui, ainda, uma 
diversidade de indivíduos e formas organizacionais, tais como: as 
instituições filantrópicas dedicadas à prestação de serviços nos 
setores da saúde e bem-estar-social; as organizações voltadas para 
a defesa dos direitos de grupos – negros, mulheres, povos indígenas, 
por exemplo – ou de proteção ambiental, promoção do esporte, da 
cultura e do lazer; as experiências do trabalho voluntariado; a 
filantropia empresarial [...] (VIRIATO, 2004, p. 6, grifos do autor). 
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Instituições essas que atuam em diversas áreas principalmente na 

educação. Assim, as diversas mudanças advindas desse momento, composto por 

mudanças econômicas, políticas e sociais quanto a participação, afetaram 

diretamente a educação no Brasil quanto sua oferta, ideologia e modalidades, 

influenciando as chamadas reformas educacionais. 

 

 

2.3 REFORMAS EDUCACIONAIS 
 

O neoliberalismo como reorganização do capitalismo mundial 

também interferiu na área da educação, causando reformas e criando políticas 

educacionais de ajuste. 

Mais uma vez, os acontecimentos internacionais interferem no 

cenário brasileiro através dos ideais propagados, que resultou na chamada Reforma 

de Estado. 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) afirmam que principalmente, 

na década de 1990, foi difundida a ideia de que o cidadão do século XXI precisa 

dominar os “códigos da modernidade” para assim “sobreviver a concorrência do 

mercado” (p. 56) e cabe ao sistema de ensino adequar sua proposta de ensino e 

gestão. 

Segundo as autoras, inúmeros foram os documentos de diversos 

organismos internacionais que apontavam a educação como principal ponto de 

articulação para as mudanças pretendidas e com isso as políticas públicas nacionais 

foram influenciadas por esses documentos repletos de orientações. 

A Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien na Tailândia em 1990, foi um marco para educação mundial. Com o 

financiamento de organismos como UNESCO, (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância), PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e BM 

(Banco Mundial), foi aprovada uma declaração com diversos objetivos a serem 

alcançados. 

Nesse sentido, 155 governos de países presentes, inclusive o Brasil, 

aprovaram a Carta de Jomtiem, documento esse em que se comprometeram em 

fazer ações para que fosse assegurada a educação básica para todos, com 
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qualidade e garantia de acesso tendo em vista que “educação é um direito 

fundamental de todos, mulheres e homens, de todas as idades, no mundo inteiro” 

(UNESCO, 1990, p. 2).  

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2000), apontam que a 

Carta de Jomtien aprovada na Conferência Mundial de Educação para Todos, não 

se refere somente à educação básica, vinda das instituições escolares, citando que 

para uma completa satisfação, outras instâncias deveriam responsabilizar-se, como 

a família, a comunidade e os meios de comunicação. Conforme pontua o Artigo 7 do 

documento, alianças devem ser fortalecidas entre diversas instâncias, como 

diversos setores sociais privados ou não, ONG’s, comunidades, grupos e o 

organizações governamentais ((UNESCO, 1990). 

Torres (apud SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000) resumiu 

as estratégias asseguradas na conferência sendo essas: garantir a educação básica 

de aprendizagem para todas as crianças, jovem e adulta; priorizar o sexo feminino, 

visando eliminar a descriminação; dar atendimento aos “grupos desamparados e 

portadores de necessidades especiais” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 

2000, p. 59); enfatizar a aprendizagem dos sujeitos e preocupar-se menos com 

aspectos formais do sistema de ensino; garantir e valorizar um ambiente que leve a 

aprendizagens complementares à sua formação física e emocional; envolver todos 

os setores políticos e sociais, fortalecendo o consenso e reconhecendo a obrigação 

do Estado e das autoridades educacionais perante a promoção da educação básica; 

reconhecer a validade do saberes tradicionais e patrimonial de cada grupo social, 

que se realizam nas escolas e também pelas modalidades não-formal e informal. 

Partindo dessas estratégias, Torres (apud SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2000) apresenta as metas traçadas a serem alcanças ao decorrer 

da década, sendo essas: universalizar a educação básica; mostrar resultados 

melhores quanto à aprendizagem; diminuir significativamente a taxa de 

analfabetismo pela metade; ampliar o atendimento da educação básica e de 

programas de formação para jovens e adultos; levar os sujeitos e suas famílias a 

aumentarem seus conhecimentos, capacidades e valores, que levem a melhoria da 

qualidade de vida e desenvolvimento racional e sustentável dos mesmos. 

As autoras ainda apresentam que no ano de 2000 o mesmo grupo 

se reuniu em Dakar para avaliação das ações efetivadas desde a Conferência de 

Jomtien. Nessa conferência foi definido um “horizonte político e ideológico” de 
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atuação, além de um relatório diagnóstico sobre os países, que resultou em uma 

Carta aprovada, dotada de sugestões de procedimentos a serem tomados para que 

as metas fossem alcançadas. 

Torres (apud SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000), 

apresenta os procedimentos indicados: promoção no âmbito social, econômico e 

cultural de políticas de apoio; levantamento de recursos financeiros para educação 

básica, advindos dos setores públicos, privados e voluntários; estimular a 

solidariedade internacional visando a diminuição da grande diferença econômica 

entre países, e um clima de paz mundial. 

A partir desses documentos e conferências, inúmeros outros 

documentos foram criados por diversos organismos. 

No cenário brasileiro, se percebe claramente a adoção dos 

procedimentos sugeridos, a partir do governo de Itamar Franco (1992-1995), 

posterior ao impeachment do presidente Collor no mesmo ano. Nesse momento, 

começa a se desenvolver uma nova ideologia nas políticas educacionais pautadas 

em Jomtien. 

Conforme Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) o Estado brasileiro 

articulava medidas que colocava no projeto educacional os conceitos firmados 

internacionalmente, assim os próprios anteprojetos da LDBEN (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) foram influenciados por Jomtien e pelos organismos 

internacionais. 

Entre eles está a CEPAL (Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe) que publicou documentos como o “Educación y conocimiento: Eje 

de La Tranformación Productiva con Equidad” em 1992 juntamente com a UNESCO, 

destacando o papel da educação com qualidade e equidade no desenvolvimento 

econômico dos países de forma direta (CEPAL; UNESCO, 1996). 

O documento apresenta que atrasos educacionais e tecnológicos 

devem ser superados por meio de reformas nos sistemas de ensino e ampliação do 

conhecimento e códigos da sociedade moderna para população em geral. De acordo 

com a proposta, vínculos seriam estabelecidos entre educação, conhecimento e 

desenvolvimento, sendo construída uma cidadania moderna e competitiva, 

elementos esses essenciais para o desenvolvimento dos países da América Latina 

em que atuam (CEPAL; UNESCO, 1996).  
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Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) argumentam que em relação 

à educação o documento prioriza os resultados da aprendizagem. A equidade é 

elemento fundamental nas propostas da CEPAL, defendendo a igualdade de 

oportunidade de acesso, a qualidade e a eficácia das estratégias tomadas em 

relação aos sujeitos excluídos na educação. 

Porém, o que na realidade se observa é a exclusão dos mais pobres 

que tendo acesso, no entanto não conseguem se manter na escola, devido aos 

obstáculos diversos, sendo que muitos deles colocados pelo próprio sistema 

neoliberal vigente. 

A UNESCO, por sua vez, criou a Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, identificando necessidades e tendência da educação, 

resultando no relatório “Educação um tesouro a descobrir” amplamente difundido 

como Relatório Delors, produzido entre 1993 e 1996, para compreensão da atual 

política educacional de vários países (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000). 

Por meio desse relatório foram apontadas as questões principais a 

serem tidas como foco no século XXI, onde se concluiu que os grandes desafios 

seriam: “a) ingresso de todos os países no campo da ciência e da tecnologia; b) 

adaptação de várias culturas e modernização das mentalidades à sociedade da 

informação e c) viver democraticamente, ou seja, viver em comunidade” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 66). Consequentemente, os objetivos da 

educação são ampliados e seu potencial “superdimensionado”, pois passa a ser 

vista como principal ferramenta para “paz, liberdade e justiça social”, sendo capaz 

de contribuir com o desenvolvimento humano e de fazer “recuar a pobreza, a 

exclusão social, as incompreensões, as opressões, as guerras” (Idem, p. 66). 

Com isso é criado um novo conceito de educação, redefinindo seu 

papel, seus objetivos, sua área de atuação e suas potencialidades, sendo proposta 

uma educação que acontece por toda a vida. Assim, o Relatório Delors aponta 

quatro pilares do conhecimento a serem contemplados essencialmente pela 

educação, sendo essas:  

 
[...] aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 
envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar 
com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender 
a ser, via essencial que integra as três precedentes [...] 
(UNESCO,1996, p.90, grifos do autor). 
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Essas aprendizagens são apontadas como aprendizagens 

essenciais ao sujeito tendo em vista a aprendizagem ao longo da vida através de 

possibilidades apresentadas pela sociedade ao sujeito de aprender desde a infância 

até a velhice além do que é ensinado na escola, aprendizagens essas possibilitadas 

por conta dos quatro pilares do conhecimento citados anteriormente (UNESCO, 

1996). 

Porém, conforme argumentam Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2000), a sociedade se destaca na “educação ao longo da vida”, sendo enfatizado 

seu papel de ser educativa e aprendente, tendo como responsáveis a comunidade 

local, autoridades oficiais e comunidade internacional, assim, é perceptível o 

discurso neoliberal contemplado no documento, que enfatiza a própria sociedade 

civil em assumir funções e aponta o sujeito como capaz de dar conta de sua própria 

formação.   

Por sua vez, o Banco Mundial se constitui como um organismo 

internacional de grande influencia que conforme afirmam Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2000) induz e financia políticas, e acaba por definir as prioridades de 

investimento na educação, bem como as estratégias a serem tomadas.  

Através de estudos que consideravam o número elevado de pessoas 

em situação de pobreza o Banco Mundial concluiu a necessidade de investir na 

educação para todos e com isso elaborou suas diretrizes políticas, sendo 

denominada de “Prioridades y estrategias para la educación” onde reafirmava a 

importância no aumento e na eficácia do ensino, visando sua melhoria e maior 

rendimento (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 73). 

Segundo orienta o documento, o foco a ser tomado é a educação 

básica, sendo essa a primária e a secundária, sendo apresentados os seguintes 

argumentos para essa afirmação: 

 
[...] a educação, especialmente a primária e a secundária educação 
básica), ajuda a reduzir a pobreza aumentando a produtividade do 
trabalho dos pobres, reduzindo a fecundidade, melhorando a saúde, 
e dota as pessoas de atitudes de que necessitam para participar 
plenamente na economia e na sociedade [...] (SHIROMA; MORAES; 
EVANGELISTA, 2000, p. 75).  
 

Nesse sentido, o Banco Mundial tem grande influência nas reformas 

educacionais pretendidas e tendo em vista os países da América Latina, são 
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propostas soluções específicas para diversos problemas da educação. No quadro a 

seguir, é possível se observar quais são os problemas na educação apontados pelo 

Banco Mundial na América Latina seguido de soluções para os mesmos. 

 

 

Quadro 1 – Grandes temas da reforma educativa na América Latina 

 

Problemas Soluções propostas 

Altas taxas de repetência e evasão. Aumentar a capacidade de atendimento 

do sistema educacional. 

Elevado gasto público por estudante. Eficiência no gasto educacional 

destinado a melhorar o ensino. 

Formação prévia dos professores de 

baixa qualidade. 

Necessidade de boa administração de 

escolas, supervisão, participação dos 

pais, assistência técnica e objetivos 

claros. 

Resistência dos sindicatos à mudança. Incentivos salariais ligados à formação 

no emprego e ao desempenho. 

Avaliação não tem sido usada para 

melhorar as escolas nem para julgar o 

desempenho de professores e das 

escolas. 

Usar avaliação para medir desempenho 

do aluno, dos professores e da escola. 

Essas avaliações podem produzir 

informações para a tomada de decisões, 

desde que saiba utilizá-las e que haja 

vontade política. 

O nível secundário é o máximo atingido 

pela maioria dos jovens da região. 

Reforma curricular com vistas à 

aprendizagem baseada na solução de 

problemas. O ensino deve enfatizar 

aspectos práticos do mercado de 

trabalho e aumentar o relacionamento 

com empresas. 

Fonte: (CASTRO; CARNOY, 1997 apud SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 

114). 
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O quadro apresentado por Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) 

argumentam que as soluções expostas são descabidas por apresentarem um 

descompasso entre as necessidades reais e as soluções propostas, porém, revelam 

os pressupostos neoliberais da reforma, que visa a eficiência e a qualidade da 

educação, mas com pouco gasto de recursos financeiros públicos, sendo 

incentivada consequentemente a parceria público-privada. 

Portanto, fica evidente que os documentos que orientaram os rumos 

a serem tomados pela educação em diversos países em desenvolvimento, entre 

eles o Brasil, são dotados de influências do neoliberalismo. Conforme argumentam 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), esses organismos internacionais acabam por 

orientar políticas que favoreçam “os fins desejados pelo capital transnacional” (p. 

100), onde se seguidas as orientações, os países podem ter melhorias significativas 

e consequentemente se tornarem desenvolvidos, ou seja, a reforma é apresentada 

como caminho necessário para o progresso. 

Conforme apresentam os autores, o discurso neoliberal preconiza o 

fracasso da escola pública decorrente da ineficiência do Estado em gerir o bem 

comum administrativamente e financeiramente. Assim, se incentiva a iniciativa 

privada na necessária reestruturação da escola pública, onde o Estado diminuiria 

suas obrigações quanto à educação pública. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 102) descrevem que a nova 

forma do capitalismo alterar a relação entre “capital e trabalho e entre trabalho e 

educação”, na qual se busca aliar a formação escolar básica com a formação para o 

mercado de trabalho. Por ser exigido cada vez mais sujeitos com amplas 

competências, capazes de seguir os avanços técnico-científicos das empresas e do 

mercado global, a formação do sujeito deve começar cedo, com a educação básica 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). 

Para os autores ai se encontra um dos grandes motivos do principal 

foco estar voltado para as políticas referentes à educação básica, que no qual passa 

a ter a função de “desenvolver as novas habilidades cognitivas [...] e as 

competências sociais necessárias à adaptação do indivíduo ao novo paradigma 

produtivo, além de formar o consumidor competente, e exigente e sofisticado” 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 102), portanto o sujeito almejado de 

acordo com os padrões neoliberais de consumismo, onde se contempla como 
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cidadão o cidadão-consumidor que contribui com a manutenção do sistema vigente 

e da classe dominante.  

O seguimento dessas orientações pode ser percebido no cenário 

brasileiro. Shiroma, Moraes e Evangelista (2000), destacam que no ano de 1992 se 

aprova a Carta Educação relatando a realidade do sistema educacional no país 

apontando para as questões de deficiência da educação fundamental e inadequação 

do sistema produtivo como impasse para construção e desenvolvimento da nação. A 

educação é tida como primordial, bem como as mudanças na política educacional 

vigente, se dando maior ênfase para a qualidade ao invés da qualidade conforme 

indicavam as determinações da CEPAL, por exemplo. 

Conforme citado anteriormente, foi no governo de Collor e Itamar 

Franco que se deu a grande abertura para reestruturação das políticas educacionais 

com esses novos ideais, sendo que posteriormente no governo de FHC, se 

continuou seguindo o que havia sido proposto. 

Assim, na reforma educacional brasileira, foi salientada a 

participação e parceria entre Estado, mercado e sociedade civil, com a contribuição 

de empresários e trabalhadores nas discussões sobre os rumos da educação, 

privilegiando as parcerias entre “setor privado e governo, entre universidade e 

indústria” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 77), sendo refletido na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. 

Buscando a adequação brasileira às novas exigências do mercado 

internacional, em 1995 foi publicado o documento “Questões Críticas da Educação 

Brasileira”, com o apontamento do cenário brasileiro e orientações quanto a 

educação básica, o ensino superior e formação de professores, pautadas nas 

propostas dos organismos internacionais. 

Desse modo, se tratando da educação básica que se configura 

como grande foco da reforma, as principais metas se referiram a: reestruturação do 

currículo, com revisão de conteúdos para que fossem contempladas competências 

básicas, como a linguagem, raciocínio e abstração; inauguração de um sistema de 

avaliação nacional bem como a criação de uma instância federal responsável pelos 

exames de âmbito nacional; avaliação anual por meio de exames nacionais de 

ampla divulgação, para serem mostrados e acompanhados os resultados da 

educação brasileira; ampliação do atendimento da educação infantil; aumento da 

autonomia escolar na prestação de serviços educacionais e ações educativas, bem 
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como maior autonomia financeira; e articulação entre as escolas de ensino médio 

com o setor produtivo e órgãos referentes a indústria, ciência e tecnologia. 

O apontamento dessas propostas é advindo do fim da década de 

1990, onde Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) argumentam que foi um período 

onde o MEC buscava a aceitação e legitimação das mudanças que ocorreriam, 

assim como da reforma educacional pretendida. Nesse processo, as pretensões 

foram apresentadas anteriormente a um seleto grupo da sociedade civil. As autoras 

apresentam que: 

 
[...] enquanto os sindicatos de trabalhadores, absortos com o 
problema da requalificação, canalizavam suas preocupações no 
sentido de criar centros públicos de formação profissional, de 
comissões tripartites para discutir os rumos dessa qualificação, os 
empresários anunciavam sua determinação de intervir na condução 
da educação geral, potencializando sua participação nos debates 
sobre a LDBEN e nas reestruturações curriculares que se fizeram 
necessárias [...] (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 81).  
 

Esse fato evidencia a diferença dos enfoques e prioridades tomados 

por trabalhadores e empresários quanto à educação, mostrando da mesma forma, o 

conhecimento por parte dos empresários, dos debates internacionais a respeito, que 

relacionam a educação básica com a formação profissional de forma direta. 

As autoras ainda sustentam que de acordo com o “novo paradigma 

produtivo”, competências como a “capacidade de abstração e agilidade de 

raciocínio, capacidade de comunicação e de tomar decisões sobre assuntos 

diversos, criatividade, capacidade de adaptação e trabalho em grupo” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 82) necessárias à formação profissional, 

deveriam ser formadas e trabalhadas desde a escola básica, como maneira de 

formar sujeitos capazes de atender as necessidades do mercado de trabalho. 

Tendo em vista a educação básica, a maior prioridade do Estado, 

para a década de 1990, foi a de garantir o acesso e a permanência das crianças na 

escola, uma vez que se destaca no cenário brasileiro a grande dificuldade em 

manter os alunos estudando. Para esse fim, o governo investe profundamente em 

programas como o Bolsa-Escola, onde as famílias de estudantes matriculados e que 

frequentam as aulas, cuja renda per capita é baixa estando dentro do valor 

estipulado pelo programa, recebem um auxílio financeiro. 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) outros diversos 

programas são colocados em prática pelo governo, cujas áreas de atuação 



 34

contemplam: recursos financeiros para as escolas; censos e exames nacionais de 

avaliação da educação; capacitação e formação continuada dos profissionais da 

área; grupos específicos como a Educação de Jovens e Adultos; além de 

estabelecer parcerias com a sociedade civil, chamando-a a participar de iniciativas 

como Alfabetização Solidária, Amigos da Escola, entre outros, destacando a 

importância da mesma na ajuda para obtenção de melhores resultados, e por 

conseqüência um futuro melhor, ou seja, a sociedade civil organizada sendo 

incentivada a trabalhar e ajudar em algo que constitucionalmente é obrigação do 

Estado. 

Cabe então considerar, que a educação básica é o grande foco das 

reformas educacionais pretendidas, estando em consonância com os anúncios e 

orientações de diversos organismos internacionais. 

As autoras argumentam que nessa reforma as políticas públicas 

voltadas para o ensino fundamental “são definidas a partir da constatação de que 

sua compulsoriedade não tem sido completada pelas crianças brasileiras, além de 

contar com 63% de distorção idade-série” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 

2000, p. 90). Esse levantamento estimula o governo a buscar a expansão de 

parcerias, colocando como prioridade “melhorar a articulação entre o governo 

federal, os estados, os municípios e as ONGs” (Idem, p. 91), ao invés da expansão 

da rede pública de ensino. 

Influências do neoliberalismo podem ser percebidas, pois com essas 

articulações de ações, consequentemente, caberia ao governo apenas a “promoção 

da eficiência e qualidade desse nível de ensino, estimulando os programas 

emergenciais de aceleração de aprendizagem” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2000, p. 91). 

Outras mudanças significativas ocorreram na educação básica, com 

a incorporação da educação infantil por meio da lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases). Além disso, uma série de regulamentações foi instaurada, influenciando 

diretamente o ensino fundamental como nível da educação básica. Segundo as 

autoras, essas regulamentações foram, além da LDBEN, “a definição de Parâmetros 

Curriculares Nacionais para as oito séries, a instituição do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) os programas de reciclagem dos professores 

e novas forma de financiamento, como o FUNDEF” (Idem, p. 91). 
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O ensino médio relacionado ao ensino técnico também sofreu 

alterações, no que tange ao problema da oferta de vagas existentes não 

comportarem a procura existente. Assim, com a reforma educacional, estas duas 

modalidades foram separadas, sendo criados currículos e organizações específicas. 

Com essa mudança, uma parte do ensino médio se mantém 

propedêutico e outra profissionalizante. Desse modo, as autoras afirmam que o 

ensino técnico é reestruturado nos níveis: “básico (que independe de escolaridade 

anterior), técnico (que supõe o nível médio) e o tecnológico (cursos superiores de 

curta duração)” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 91), além de que o 

setor privado é chamado a participar da formação profissionalizante por meio das 

parcerias. Porém, com a adoção dessas ações, vagas na rede regular de ensino 

deixam de ser criadas, uma vez que o governo repassa recursos financeiros para o 

setor privado no financiamento de projetos feitos através das parcerias público-

privadas. 

Portanto, as novas configurações do ensino médio e do ensino 

profissionalizante, são consideradas pelas autoras como uma forma de adequar-se a 

lógica neoliberal proposta na reforma, de somente “financiar com recursos públicos o 

que oferecer retorno” (Idem, p. 92), deixando evidente uma visão mercantilista de 

educação que muitas vezes diferencia os alunos por suas classes sociais, 

oferecendo caminhos educacionais, sociais e econômicos distintos para os sujeitos. 

 

 

2.4 TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 
 

O terceiro setor como decorrente das transformações neoliberais e, 

no caso brasileiro sendo firmado através da Reforma de Estado, se configura como 

um cenário de atuação da sociedade civil organizada por meio de diversas 

instituições. 

Essas ações realizadas pelo setor em questão e que são derivadas 

das parcerias público-privadas, seguem o trajeto proposto pela Reforma de Estado, 

e de pressupostos neoliberais que propunham a suposta modernização e 

racionalização do Estado para que o mesmo se tornasse mais eficiente e efetivo a 

um custo menor. 
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Desse modo, a expansão do terceiro setor sendo articulada com as 

reformas educacionais decorrentes da Reforma de Estado aponta para o mesmo 

como um espaço de atendimento de demandas sociais existentes, principalmente 

quanto a educação. Isso evidencia o discurso dos organismos internacionais como 

CEPAL, UNESCO e Banco Mundial, em atribuir a responsabilidade da educação, 

principalmente a básica, a outros setores e não somente ao Estado. 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) sobre as orientações do 

Banco Mundial à educação quanto ao investimento financeiro por aluno, afirmam 

que “por considerarem elevado o gasto público por estudante, recomendam que os 

governos fomentem a articulação público-privada” (p. 115), para assim reduzir os 

gastos com a área, uma vez que parte dessa função será assumida por outro setor, 

minimizando o Estado de uma função. As autoras ainda apontam que: 

 
[...] por meio de entidades públicas não-governamentais o Estado 
convoca a iniciativa privada a compartilhar as responsabilidades pela 
educação, reafirmando a velha tese da social-democracia de que se 
a educação é uma questão pública, não é necessariamente estatal 
[...] (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 116).       
                             

Ou seja, o mercado como segundo setor e a sociedade civil 

organizada como terceiro chamados a contribuir com a educação que se configura 

como um serviço de interesse público. 

As autoras pontuam que no governo do presidente FHC é 

enfatizado, por ele mesmo, a necessidade de se “incentivar as ‘ações públicas’, a 

responsabilidade e a solidariedade dos cidadãos e da comunidade, o que não deve 

ser confundido com ‘ações estatais’, burocráticas e ineficientes” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 113, grifos do autor) evidenciando a tida 

ineficiência do Estado e incentivando ações que não partam somente do mesmo. 

Outro fator destacado a incentivar o terceiro setor e as parcerias 

público-privadas segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) trata da função 

ideológica das reformas educacionais, cuja intenção é de  

 
[...] responsabilizar a população pela situação do país na economia 
globalizada lastreada na voluntarista ideia de que o país superará 
sua posição periférica na divisão internacional do trabalho se cada 
cidadão investir adequadamente em suas próprias escolarização e 
requalificação [...] (p. 111). 
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Neste cenário, a sociedade é cada vez mais incentivada a participar 

da educação a fim de contribuir com um bem comum. 

Sob influência dos ideais neoliberais, tem-se a visão de que a 

educação não-formal se configura como alternativa em acolher parte da demanda 

existente quanto a diversos aspectos de formação, pois na atual configuração 

mundial com as revoluções técnico-científicas e a Globalização, passa a ser exigido 

a formação cada vez mais completa dos sujeitos.  

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) argumentam que “a flexibilidade 

global da produção, ocasionada pela revolução tecnológica e pela globalização 

econômica, também alcança o mercado de trabalho” (p.77) sendo exigido do sujeito 

consequentemente no processo produtivo “elevação da qualificação do trabalhador, 

em razão da organização mais horizontal do trabalho, das múltiplas tarefas, da 

necessidade de treinamento e de aprendizagem permanente, da ênfase na 

corresponsabilidade do trabalhador” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, p. 78). 

Ou seja, as diversas mudanças ocorrentes na economia e no modo 

de produção, alteram também as exigências ao trabalhador quanto a sua formação, 

e com a Reforma de Estado o ensino profissionalizante foi reestruturado sendo 

evidenciada mais uma vez as parcerias público-privadas e ações da educação não-

formal na sua oferta, ou seja, uma alternativa encontrada pelo neoliberalismo de 

responsabilizar a própria população pela sua formação, isentando paulatinamente o 

Estado de seu papel. 

Neste cenário, Thompson (apud VIRIATO, 2004) argumenta que a 

visão que se destaca e solidifica é a de um ”‘Terceiro Setor’, cuja capacidade de 

mobilização social e de transformação, de demanda e reivindicação, cede lugar à 

pressão pela profissionalização no provimento dos serviços sociais, aliviando, assim, 

o papel do Estado e a pressão sobre o mercado” (p. 7, grifo do autor). Com isso, se 

evidencia o papel da própria sociedade na formação dos sujeitos, atendendo a uma 

demanda social existente e que o Estado por si só não à comporta. 

Portanto, a partir do crescimento do terceiro setor, a educação não-

formal por meio de instituições e projetos diversos ganha destaque por apresentar 

uma configuração diferenciada atrativa aos sujeitos e oferecendo serviços de 

interesse público e formação em diversas áreas aos sujeitos atendidos. 

Vale afirmar, que esse capítulo destacou o contexto histórico e 

fatores sociais, políticos e econômicos, que levaram a implantação do projeto 
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neoliberal, no contexto brasileiro, que por sua vez, repercutiu em diversas áreas, 

entre elas a da educação, sob influência de diversos organismos internacionais, 

passando por reformas marcantes, vindo a influenciar o atual panorama educacional 

no país. Além do mais, abordou discussões referentes ao terceiro setor, no contexto 

de Reforma de Estado, de modo a configurar-se como aspecto relevante na análise 

de influências sob as parcerias público-privadas e a educação não-formal. 
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3 REFLEXÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

 

No segundo capítulo os estudos de autores como Montaño (2007), 

Fávero (2007), Libâneo (2001) e Gohn (2008), serão empregados como base teórica 

na conceituação e caracterização da educação não-formal, buscando compreendê-

la de forma contextualizada. 

As origens históricas e acontecimentos que levaram a educação 

não-formal a se configurar como é atualmente, serão apresentadas, tendo em vista a 

reflexão acerca do seu alcance para além da visão de extensão da educação formal 

sendo considerado os seus diversos atributos. 

 

 

3.1 ORIGENS DA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

 

A educação não formal, como apresentada no capítulo anterior, 

expandiu-se no Brasil, ligando-se ao desenvolvimento do terceiro setor, contando-se 

com a ampliação de entidades como ONGs, decorrente as reformas ocorridas no 

país conforme a reestruturação capitalista global.  

Os organismos internacionais em diversos documentos enfatizam a 

relevância de programas complementares à educação formal, onde a sociedade civil 

e o setor privado são incentivados a participar e colaborar com a formação dos 

sujeitos para atingir uma formação completa, através de programas de educação 

não formal, por meio de ONG’s, entidades filantrópicas entre outros projetos 

diversos. 

Gohn (2008) pontua investimentos na área a partir da década de 

1990 aponta em que “o Banco Mundial adotou uma postura de diálogo, privilegiado 

ações e parcerias com as ONGs [...] em 1994, evidenciando que metade dos 

projetos de financiamento aprovados pelo banco envolviam ONGs, de diferentes 

tipos e objetivos” (p. 80). Isso evidencia os interesses dos organismos 

internacionais, como o banco Mundial, de estarem ligados à lógica neoliberal, 

contribuindo através do incentivo e financiamento de ações com a transferência de 

funções do estado para o terceiro setor. 

Nesse sentido, os documentos destacam a modalidade de educação 

não formal, como alternativa eficaz na complementaridade da formação do sujeito. A 
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UNESCO, por exemplo, no artigo 5 da Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, assim declara: 

 

[...] Programas complementares alternativos podem ajudar a 
satisfazer as necessidades de aprendizagem das crianças cujo 
acesso à escolaridade formal é limitado ou inexistente, desde que 
observem os mesmos padrões de aprendizagem adotados; na escola 
e disponham de apoio adequado [...] (UNESCO, 1990, p. 5). 

 

Dessa forma, se busca enfatizar a ação de diversas instituições e 

programas educacionais além da educação formal, contribuindo de forma 

complementar e interativa com a formação dos sujeitos, criando e desenvolvendo 

“possibilidades de aprendizagem por toda a vida” (UNESCO, 1990, p. 5). 

Fica evidente a pretensão de se expandir os projetos que atendam a 

demanda de educação em diversas áreas de interesse, e nesse contexto, a 

sociedade civil apresenta novos atores sociais a participar, com incentivo, 

principalmente do Estado, uma vez que, de acordo com o neoliberalismo, é de seu 

interesse que a sociedade se aproprie de uma função, isentando-o da mesma. 

Sobre a educação, Gohn (2008) ainda salienta que os diversos 

documentos dos organismos internacionais. 

 

[...] prosseguem preconizando a necessidade de mudanças, numa 
visão ampliada da educação, inovando os canais existentes, 
fazendo-se alianças e utilizando-se recursos de forma a universalizar 
o acesso à educação e fomentar a equidade. Preconiza-se o trabalho 
das ONGs no âmbito educativo comunitário e intrafamiliar, na área 
da educação fundamental junto a comunidades indígenas e rurais, 
assim como programas de educação para o trabalho [...] (p. 94). 

 

Ou seja, de acordo com a nova ordem mundial a sociedade está 

cada vez mais competitiva e individualista, exigindo dos sujeitos uma formação mais 

completa, evidenciando a necessidade constante de reciclagem, aperfeiçoamento e 

atualização; demandas essas que, segundo Gohn (2008) são colocadas sobre a 

educação, que, no entanto, nem sempre são supridas pela educação formal. 

Nesse sentido, as ONGs, segundo a autora, encontram um amplo 

campo de atuação fortalecendo o terceiro setor e também ampliando a educação 

não formal, que se configura como uma modalidade de ensino ainda em construção. 
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Enfatizando que a educação não-formal é incentivada como espaço 

de participação da sociedade civil, porém, se faz necessário apresentar suas origens 

históricas. 

Tendo em vista sua caracterização e contextualização, Fávero 

(2007) argumenta que o termo não formal tem sido utilizado há tempos na área da 

educação para designar atividades ocorrentes além da educação formal escolar. 

Conforme pontua o autor, “a terminologia formal/não formal/informal, de origem 

anglo-saxônica, foi introduzida a partir dos anos de 1960” (p. 614, grifos do autor). 

Em sua análise, o autor apresenta fatores que contribuíram para que a educação 

não formal ganhasse foco ao longo do tempo internacionalmente. 

Conforme aponta Fávero (2007), a partir de 1945 com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, há um grande aumento da demanda escolar, ocorrendo 

uma crise na educação, onde passam a se esperar trabalhadores como sujeitos 

capazes de acompanhar as transformações que ocorriam na indústria de forma 

acelerada.  

Referente à crise à da educação, o autor acrescenta que: 

 
[...] de um lado, exige o planejamento educacional; de outro, passa a 
valorizar as atividades e experiências não escolares, não só ligadas 
à formação profissional, mas também as que se referiam à cultura 
em geral. É o momento da defesa da educação permanente, que 
cobriria todas as idades e todos os aspectos da vida de uma pessoa 
e mesmo de uma coletividade [...] (FÁVERO, 2007, p. 615). 

 

Uma educação com amplitude de acesso a todos passa ser 

almejada nesse momento, para formar sujeitos e profissionais mais completos. 

Conforme o autor, nos anos de 1970 são realizadas pesquisa para 

se buscar “as formas mais interessantes e mais ‘produtivas’ de educação Não-

Formal ou extraescolar” (FÁVERO, 2007, p. 615, grifo do autor), além de que, 

internacionalmente, essas ações estavam ligadas a intenções humanitárias de 

diminuição de pobreza nos países pobres, incluindo o Brasil.  

Gohn (2008) sustenta que até a década de 1980 a educação não-

formal tinha pouco destaque, sendo vista como “o conjunto de processos delineados 

para alcançar a participação de indivíduos e de grupos em áreas denominadas 

extensão rural, animação comunitária, treinamento vocacional ou técnico, educação 

básica, planejamento familiar“ (p. 92). Porém, na década de 1990, sob influência das 
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diversas mudanças que ocorram em âmbito global e nacional, deu-se importância a 

aprendizagem em grupo e valores culturais que estão presentes nas vivencias e 

ações dos sujeitos. 

Desse modo, se evidencia o desenvolvimento e ampliação da 

educação não formal, ligada ao fenômeno de surgimento das ONG’s, assunto esse a 

ser abordado no próximo item. 

 

 

3.2 ONGS COMO ESPAÇO DE IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

 

A educação não-formal tem se configurado como uma modalidade 

de ensino de grande visibilidade e aceitação dos ramos da sociedade. Contudo, é 

necessário destacar que tem seu surgimento e fortalecimento ligado diretamente ao 

fenômeno das Organizações Não-Governamentais (ONGs), entidades inseridas no 

terceiro setor como instituições que o compõem e estas, por sua vez, têm como uma 

das principais áreas de atuação a educação não-formal. 

No cenário brasileiro, há autores que consideram o surgimento das 

ONGs desde a época em que o país era colônia. Moura (apud GOHN, 1997) 

argumenta sobre os grupos religiosos voltados para caridade como instituições 

antecessoras, porém “de difícil comparação com as ONGs atuais porque a Igreja e o 

Estado não eram separados por lei” (p. 53).  

A respeito do surgimento do termo ONG, Gohn (1997) afirma:  

 
[...] a expressão ONG foi criada pela ONU na década de 40 para 
designar entidades não-oficiais que recebiam ajuda financeira de 
órgãos públicos para executar projetos de interesse social, dentro da 
filosofia de trabalho denominada ‘desenvolvimento de comunidade’ 
[...] (p. 54, grifo do autor). 
 

Ou seja, já nesse período se destacavam ações cuja iniciativa não 

era dependente do Estado, apesar do recebimento de recursos financeiros do 

governo para manutenção das mesmas. 

A autora ainda defende a ideia de que as ONGs atuais são um 

fenômeno que ocorreu mundialmente em países capitalistas ou em 

desenvolvimento, se configurando como produto do século XX, pois nesse período 

se concentra a reestruturação capitalista de acordo com ideais neoliberais, onde se 
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minimiza o papel do Estado e evidencia o papel da sociedade civil e do mercado. 

(GOHN, 1997). 

Gohn (1997) apresenta o fato do Banco Mundial internacionalmente 

dar maior evidência às ONGs a partir da década de 1980, tendo-as como dimensão 

social do desenvolvimento a partir do momento em que passam a ser vistas “como 

mais eficientes que as agências governamentais, priorizando ações em parceria com 

elas” (p. 53). 

Gohn (1997) salienta que o Banco Mundial confere uma definição as 

ONGs, colocando-as como dotadas de total ou grande independência do governo, 

onde o foco são objetivos humanitários ou cooperativos. 

Conforme a autora, o fato de inicialmente as ONGs se localizarem 

na esfera privado, porém com a emergência do chamado Terceiro Setor isso se 

altera. Assim, Scherer-Warren (apud GOHN,1997) as definem como sendo: 

 
[...] organizações formais, privadas, porém com fins públicos e sem 
fins lucrativos, autogovernadas e com participação de parte de seus 
membros como voluntários, objetivando realizar mediações de 
caráter educacional, político, acessoria técnica, prestação de 
serviços e apoio material e logístico para populações-alvos 
específicas ou para segmentos da sociedade civil, tendo em vista 
expandir o poder de participação destas com o objetivo último de 
desencadear transformações sociais ao nível micro (do cotidiano 
e/ou local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou global) [...] (p. 55). 

 

Vale afirmar que, na década de 1980 quando novas relações sociais 

são estabelecidas entre Estado e sociedade civil por meio da esfera público não-

estatal, as ONGs passam a ter centralidade, de modo que a partir dos anos de 1990 

ganham representatividade (GOHN, 1997).  

Vale destacar que durante o período dos anos de 1980 e 1990 o 

Brasil foi marcado por um contexto de mudanças políticas, sociais e econômicas que 

culminaram com a redefinição do papel do Estado, do mercado e da sociedade civil. 

Com isso, os Movimentos Sociais Populares que foram marcantes 

na história do país durante a década de 1980, perdem sua força posteriormente na 

década de 1990. 

Contudo, tendo em vista a contextualização das ONGs como espaço 

de participação da sociedade civil organizada, e entendimento de conceitos 

difundidos que colaboraram com as mesmas, se fazem necessário uma breve 

abordagem sobre os movimentos sociais. Conforme a autora, Cicília Maria Krohling 
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Peruzzo (2004), essa questão, apresentando como fatores principais que 

impulsionaram a mobilização dos movimentos sociais, a tomada de consciência da 

população quanto: 

 
[...] expoliação concreta das classes subalternas [...] a compreensão 
emergente da população quanto à precariedade de sua existência e 
às suas privações; a percepção da necessidade de ação coletiva [...] 
e o apoio encontrado na sociedade civil, principalmente de setores 
da Igreja católica e de outras instituições atentas aos direitos da 
pessoa humana [...] (PERUZZO, 2004, p. 31).  

 

Com isso, os Movimentos Sociais, segundo a autora, se firmaram e 

contribuíram com a politização dos sujeitos e participação política; com a formação 

de uma cultura política, além de discutirem e redefinirem a visão de cidadania 

(PERUZZO, 2004, p. 32).     

O que ocorreu no Brasil conforme Dagnino (2004, p. 95) foi um 

“processo de construção democrática”, onde mais espaços públicos são criados e a 

participação da sociedade civil no governo quanto a decisões e políticas públicas 

aumenta.   

O marco formal, como apresenta a autora, de todo o processo vivido 

desde o fim dos anos de 1970 e 1980, em que os ideais se baseavam em um 

“projeto democratizante e participativo” (DAGNINO, 2004, p. 95), foi a Constituição 

de 1988. 

Vale destacar que, conforme Gohn (2001, p. 205) a década de 1990 

foi considerada como “a década das lutas cívicas pela cidadania”. Assim, as lutas 

sociais que marcaram os anos 1980, principalmente por meio dos movimentos 

sociais na década de 90 dão lugar a movimentos e organizações pluriclassistas que 

envolvem não somente as camadas populares da sociedade como também as 

médias. 

A autora argumenta que nesse período o que ocorre é uma 

mudança nos ideais, passando a ser seguido um modelo com ênfase nos valores da 

ética e da moral, onde o indivíduo é chamado a contribuir com a sociedade. 

Conforme sustenta Gohn (1997), as novas organizações atuam no 

campo do assistencialismo, do desenvolvimento e da cidadania, sendo que este 

último foi estabelecido a partir da organização da sociedade civil. 
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Seu crescimento no Brasil se dá a partir da década de 1980, sendo 

seguida a tendência mundial, porém seu pico de expansão em grandes números 

acontece principalmente na década de 1990, decorrente da Reforma de Estado, 

conforme apontada no primeiro e segundo capítulos. 

Anteriormente havia “organizações e entidades assistenciais e/ou 

filantrópicas, que não se autodenominavam ‘não governamentais’” (GOHN, 1997, p. 

59, grifo do autor). Conforme aborda a autora os trabalhos nessas novas entidades, 

as chamadas ONGs, são voltadas principalmente para a cidadania, porém 

 
[...] no Brasil, o termo ONG refere-se a um tipo peculiar de 
organização da sociedade. Trata-se se um agrupamento de pessoas, 
organizado sob a forma de uma instituição da sociedade civil, que se 
declara sem fins lucrativos, com o objetivo de lutar e/ou apoiar 
causas coletivas [...] (GOHN, 1997, p. 60) 

 

As ONGs modernas no país têm diversas origens, porém estão 

ligadas principalmente aos movimentos sociais existentes na década de 1980 e anos 

anteriores.  

Segundo Montaño (2007) as ONGs têm um crescimento expressivo 

durante a década de 1990, devido a influencia de dois mecanismos que o mesmo 

destaca como sendo: 

 
[...] primeiro, pela mudança de orientação dos doadores 
internacionais de não mais destinarem recursos diretamente aos 
movimentos sociais e populares, mas agora às ONGs (ora 
diretamente, ora indiretamente por via de recursos dirigidos aos 
governos); em segundo lugar, dada a criação de um vasto número de 
ONGs cujo objetivo central, senão único, é a apropria captação 
desses recursos [...] e a geração de (auto-) emprego [...] (p. 224). 

 

Ou seja, as ONGs, segundo Montaño (2007) cresceram de forma 

estratégica para encobrir e contribuir com a aceitação da população em aceitar as 

parcerias público-privadas decorrentes de um processo de reestruturação do capital, 

do neoliberalismo. 

Segundo o autor as ONGs se expandiram rapidamente devido as 

responsabilidades que o Estado paulatinamente deixou de se responsabilizar 

deixando as mesmas para o terceiro setor, além de contarem com os recursos 

financeiros disponibilizados pelo estado para realização dos projetos e ações. 
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Segundo Gohn (1997), traz a importância das ONGs como espaço 

de organização da sociedade civil, podendo atuar em diversas áreas de interesse 

público. 

A autora ainda acrescenta que: 

 
[...] as ONGs cidadãs nascem e crescem referidas ao campo das 
associações e dos movimentos sociais. Isso demarcará seu papel 
como agente de democratização, característica peculiar no Brasil e 
em alguns outros países da América Latina [...] (p. 61). 

 

Cabe afirmar, que é possível se ter uma visão abrangente sobre a 

origem, expansão e campo de atuação da educação não formal a partir do 

fenômeno das ONGs, porém uma analise mais profunda sobre a educação não 

formal faz-se necessária. 

 

 

3.3 DEFINIÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

 

A educação não-formal configura-se como uma modalidade de 

educação ainda em construção, justamente por ter seu crescimento decorrente de 

um processo de mudanças sociais, políticas e econômicas que ocorreram em um 

período não tão distante da atualidade. 

Gohn (2008) pontua que a educação não formal deve ser pensada a 

partir de uma visão ampla de educação onde seja contemplado juntamente o 

conceito de cultura. 

Em sua organização a educação não-formal pode ser compreendida, 

segundo a autora, como um processo de quatro dimensões segundo áreas de 

atuação sendo que  

 
[...] O primeiro envolve a aprendizagem política dos direitos dos 
indivíduos enquanto cidadão [...] O segundo, a capacitação dos 
indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades 
e/ou desenvolvimento de potencialidades. O terceiro, a 
aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a 
se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução 
de problemas coletivos cotidianos [...] O quarto, e não menos 
importante, é a aprendizagem dos conteúdos da escolarização 
formal, escolar, em formas e espaços diferenciados [...] (Idem, 2008. 
p. 98). 
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Dessa forma, esses quatro campos podem ser trabalhados através 

da educação não-formal, e esta, por sua vez, é usualmente definida a partir de sua 

comparação com a educação formal, entre o que há e o que não há (GOHN, 2008). 

Porém, é necessário que fique explicito que o principal objetivo 

dessa modalidade de educação é a cidadania construída de forma coletiva. 

Cidadania essa que contempla a formação de uma cultura política nos sujeitos, pois 

conforme aponta Gohn (2008) “Juntas, educação e cultura política têm finalidade de 

ser instrumento e meio para se compreender a realidade e lutar para transformá-la” 

(p. 55).  

Vale afirmar que, trabalhar com a formação da cultura política na 

educação não-formal é um passo importante a ser dado quando se pensa na 

formação de cidadãos críticos, não passivos e conscientes perante a realidade, 

sendo capazes de enxergar as entrelinhas do discurso político, econômico 

dominante, pois na realidade, a educação não-formal tem participação da população 

principalmente pobre. Nesse sentido, conforme a lógica neoliberal e capitalista, para 

os pobres qualquer educação serve, não tendo muitas vezes a atenção que deveria 

em relação à qualidade, que requer profissional, bem como estruturas e materiais 

adequados. 

Portanto, faz-se importante a constituição de uma cultura política e 

Rennó (1998 apud GOHN,2008), sobre o processo de desenvolvimento político 

ainda acrescenta que o mesmo é visto como “o crescente respeito à população com 

um todo, passando os cidadão a serem vistos como sujeitos da ação e não como 

sujeitos à ação” (p. 53). Portanto, os sujeitos são vistos de forma ativa, cuja 

capacidade de atuação e ação podem gerar transformação. 

Na educação não-formal outras diversas aprendizagens podem ser 

desenvolvidas com os sujeitos participantes, de forma diferenciada. Afonso (1992 

apud GOHN, 2008) apresenta um quadro comparativo transcrito a seguir mostrando 

aspectos relevantes sobre aprendizagem: 
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Quadro 2 – Tipos de Aprendizagem 

 

Escolas Tradicionais 
Associações Democráticas para o 

Desenvolvimento 

Apresentam um caráter compulsório Apresentam um caráter voluntário 

Dão ênfase apenas à instrução Promovem, sobretudo, a socialização 

Favorecem o individualismo e a 

competição 
Promovem a solidariedade 

Visam a manutenção do status quo Visam o desenvolvimento 

Preocupam-se essencialmente com a 

reprodução cultural e social 

Preocupam-se essencialmente com a 

mudança social 

São hierárquicas e fortemente 

formalizadas 

São pouco formalizadas e pouco ou 

incipientemente hierarquizadas 

Dificultam a participação Favorecem a participação 

Utilizam métodos centrados no 

professor-instrutor 

Proporcionam a investigação-ação e 

projetos de desenvolvimento 

Subordinam-se a um poder centralizado. 
São por natureza formas de participação 

descentralizada. 

Fonte: (AFONSO, 1992 apud GOHN, 2008, p, 103). 

 

Conforme o quadro acima, é possível se perceber que a educação 

não-formal, privilegia ações, métodos e organizações que possibilitem a construção 

coletiva de aprendizagens por meio da prática social (GOHN, 2008), onde o sujeito é 

percebido como cidadão ativo, na sociedade através de reflexões e ações que o 

próprio realiza. 

Gohn (2008) também destaca que “A maior importância da 

educação não-formal está na possibilidade de criação de novos conhecimentos, ou 

seja, a criatividade humana passa pela educação não-formal” (p. 104), enfatizando, 

com isso, a característica dessa modalidade de educação que estimula a 

participação coletiva, na resolução de problemas e desenvolvimento de saberes e 

fazeres de forma bastante atrativa aos sujeitos. 
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Dessa forma, a educação não formal é uma modalidade, cuja 

dimensão de atendimento abrange vários aspectos referentes à formação do sujeito. 

No entanto, Fávero (2007) argumenta que desde o princípio há 

dificuldade perante a conceituação adequada de educação não-formal, quanto a 

uma tipologia que consiga abranger todas as expressões implícitas. 

Portanto, para melhor compreensão acerca da conceituação de 

educação não-formal, se faz necessária a diferenciação entre os tipos de educação 

informal, formal e não-formal.  

 

 

3.4 O FORMAL E O NÃO- FORMAL: DISTINÇÕES NECESSÁRIAS 

 

Atualmente a educação se configura como fator imprescindível à 

formação do sujeito como cidadão, refletindo consequentemente no 

desenvolvimento da própria sociedade.    

Gohn (2008) argumenta que a educação é vista como uma 

oportunidade de inclusão na sociedade para os sujeitos, que por inúmeros fatores 

encontram-se excluídos da mesma, pois nessa nova configuração da sociedade as 

desigualdades vão além de socioeconômicas abrangendo também o campo 

sociocultural. 

Segundo a autora, a escola firma-se como espaço propício ao 

desenvolvimento da democracia, uma vez que os sujeitos envolvidos têm importante 

papel como atores sociais.  

Vale afirmar que o conceito de educação foi ampliado, passando a 

contemplar também o aspecto de cultura, considerando que a mesma se faz ao 

longo de toda a vida do sujeito, através do processo de ensino – aprendizagem. 

Nesse sentido, ocorre que as demandas sobre o sujeito tornam-se maiores, vindo a 

cobrar mais da educação, possibilitando que a educação não-formal atue de forma a 

complementar a formação do sujeito juntamente com a escola enquanto educação 

formal. 

 Evidencia-se a importância da educação referente ao cotidiano dos 

sujeitos, nas ações que desenvolvem, em seus discursos e em seus ideais. Com 

isso, a formação que tiveram afeta o seu relacionamento com o meio em que vivem. 
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Dessa forma, Gohn (2008) salienta que o novo cenário da sociedade 

e organização do Estado, possibilitou novas articulações na área da educação, 

buscando atender as necessidades dos sujeitos e contribuir com sua formação 

enquanto cidadão.  

Libâneo (2001, p. 79) afirma que “[...] num sentido mais amplo, a 

educação abrange o conjunto das influências do meio natural e social que afetam o 

desenvolvimento do homem na sua relação ativa com o meio social [...]”. Portanto, 

ações educativas que ultrapassam a educação escolar tida como formal podem 

trazer bons resultados. 

Tendo em vista a redefinição de papéis decorrente das mudanças 

ocasionadas pela reestruturação capitalista, Reforma de Estado e fortalecimento do 

terceiro setor, evidencia-se a necessidade da criação de novos âmbitos educativos. 

Decorrente a isso, a modalidade de educação não-formal ganha destaque como 

uma alternativa do projeto neoliberal, como um meio da sociedade civil participar. 

observando que tal participação ocorre de forma conduzida seguindo os ideais do 

mesmo.  

Embora a educação não-formal esteja fortemente ligada aos 

mecanismos de manutenção do neoliberalismo, a mesma se destaca com a prática 

de projetos e ações que visam a formação plena do sujeito, através de propostas 

diferenciadas, cujo foco principal é a cidadania (GOHN, 2008), levando o sujeito a 

refletir sobre seus direitos e deveres como cidadão, e seu papel nos grupos no qual 

participa, como também na sociedade como um todo.     

No entanto, para melhor compreensão das possibilidades que 

podem ser estabelecidas através dessa modalidade, faz-se necessário uma 

caracterização de termos distintos sobre a educação, que podem gerar 

interpretações equivocadas. 

Vale afirmar que, a educação pode ser dividida nas modalidades de 

educação formal, educação não-formal e educação informal, com especificidades 

próprias a cada uma. Vários autores diferenciam essas modalidades segundo 

características que as definem e colocam suas contribuições acerca do 

entendimento das mesmas. 

A respeito dessas modalidades, Libâneo (2001) apresenta que: 
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[...] educação formal seria, pois aquela estruturada, organizada, 
planejada intencionalmente, sistemática [...] a educação não-formal, 
por sua vez, são aquelas atividades com caráter de intencionalidade, 
porém com baixo grau de estruturação e sistematização, implicando 
certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas [...] 
(LIBÂNEO, 2001, p. 81). 
 

Ainda na diferenciação das modalidades de educação, o autor 

acrescenta a ligação da educação informal, enfatizando que a mesma “perpassa as 

modalidades de educação formal e não-formal” (LIBÂNEO, 2001, p. 84).  

Conforme Gohn (2008), a visão de educação ultrapassa a escola 

como estrutura física, podendo e devendo atuar como um meio de acesso à inclusão 

social. Consequentemente, propicia aos sujeitos a construção e efetivação da 

cidadania na conquista dos direitos e deveres, levando a pensar, interagir, dialogar, 

resolver conflitos, expressar-se, conviver socialmente e ter autonomia. A autora 

define o conceito de educação não-formal, diferenciando-a das demais modalidades 

de ensino. 

Vários elementos caracterizam essas modalidades, a começar pela 

característica que mais as diferencia, Gohn (2006) afirma: 

 
[...] A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os 
indivíduos aprendem durante seu processo de socialização [...] e a 
educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, 
via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas [...] (p. 28). 
 

A princípio, educação formal pode ser facilmente reconhecida e 

caracterizada, pois tem como representante a instituição escola, que na qual, 

obrigatoriamente todos os sujeitos devem ter acesso por meio da educação básica, 

cuja ênfase é mensurada inúmeras vezes nos discursos dos organismos 

internacionais.  

Porém, a educação não-formal pode ser confundida com a educação 

informal, sendo necessário um melhor detalhamento e aprofundamento sobre as 

características das mesmas para sua distinção. 

Afonso (apud Afonso, 2001) também conceitua as modalidades de 

educação, entendendo que: 

 

 



 52

[...] Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada 
com uma determinada seqüência e proporcionada pelas escolas 
enquanto que 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 uma estrutura e uma 
organização (distintas, porém, das escolas) e possa levar 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 flexibilização na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a 
cada grupo concreto [...] (AFONSO apud AFONSO, 2001, p. 9). 
 

Contudo, é possível a percepção de que a educação não-formal se 

difere da educação formal, tida como tradicional educação escolar, como também da 

educação informal ocorrente no cotidiano. 

A educação não-formal se difere das outras modalidades de 

educação conforme foi apontado, porém diversos atributos a caracterizam de modo 

específico, assunto esse a ser melhor explorado no próximo tópico. 

 

 

3.5 ATRIBUTOS DA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

 

Conforme já salientado anteriormente, a educação não-formal se 

diferencia das modalidades de educação formal e informal, sendo que esta última é 

comumente utilizada como sinônimo de não-formal erroneamente.  

No entanto, visando a caracterização da educação não-formal, serão 

apresentados os atributos da mesma de forma a ser especificado cada um deles. 

Começando pelo educador, Gohn (2006) analisa que o mesmo se 

difere em cada campo. No âmbito da educação formal o educador é o professor, que 

se configura como figura responsável pela transmissão e mediação do saber. Na 

educação não-formal, o mesmo é representado pelas pessoas que, através do qual, 

interagem os sujeitos, sendo “o grande educador, o ‘outro’” (p. 29, grifo do autor). Já 

na educação informal todos podem ser educadores, uma vez que a mesma pode 

acontecer a todo o momento independente de tempo e espaço. 

 Afonso (2001, p. 10) sobre os educadores pontua que os mesmos 

na educação não-formal, devem estar “envolvidos com os educandos” e a pessoas 

da própria comunidade podem participar fazendo suas contribuições e atuando 

como agentes educativos na formação dos sujeitos. 
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Segundo o autor, para que as propostas educacionais atinjam 

sucesso em sua concretização, é importante que o educador assuma seu papel, 

assim, Afonso (2001) afirma que: 

 
[...] o educador busca propiciar situações e oportunidades para 
diferentes vivências conjuntas, sem esquecer-se de aproveitar as já 
existentes [...] Atuando como organizador e/ ou animador; não ter 
preocupações escolarizantes e pedagógicas em relação às ações 
dos grupos, exercitar o hábito de refletir sobre suas atitudes e 
posturas tomadas em relação a qualquer situação na qual pretenda 
influir ou que tenha influído [...] (p. 11). 

 
Desse modo, o papel do educador nos diferentes espaços de 

educação, se diferencia quanto às intencionalidades, atitudes e objetivos esperados. 

Contudo, se destaca o fato que em ambas as situações, o educador 

é mediador e fomentador de novas aprendizagens, mas os caminhos a serem 

tomados se modificam, ao passo que na educação não-formal, não ocorre uma 

relação entre os sujeitos tanto quanto hierarquizada como na educação formal. 

Essa nova visão deve ser pensada não somente na educação 

formal, mas levada em consideração também nos espaços de educação não-formal, 

pois nesses espaços quem educa não é visto como “professor” e sim como 

educador ou agente educacional, dando uma nova perspectiva ao mesmo. Na 

mesma perspectiva, o “aluno” não é tido como o mesmo “aluno” da escola formal, e 

sim como um educando, sujeito ativo no processo de sua formação como pessoa e 

cidadão.  

Outra característica a ser diferenciada é o espaço em que os 

processos educativos acontecem. 

Assim, Gonh (2006, p. 29) os diferencia da seguinte forma: 

 
[...] Na educação formal estes espaços são os do território das 
escolas, são instituições regulamentadas por lei, certificadoras, 
organizadas segundo diretrizes nacionais. Na educação não-formal, 
os espaços educativos localizam-se em territórios que acompanham 
as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em 
locais informais, locais onde há processos interativos intencionais [...] 
Já a educação informal tem seus espaços educativos demarcados 
por referências de nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, 
etnia etc [...]. 
 

Ou seja, o próprio local onde irão ocorrer as ações educativas, confere 

uma característica singular a cada tipo de educação e na modalidade em questão, 
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pode efetivamente acontecer em diferentes espaços como: associação de 

moradores; Organizações Não-Governamentais (ONG’s); igrejas; sindicatos; 

espaços culturais; o próprio espaço da escola formal; fundações; entidades 

beneficentes; entidades sem fins lucrativos, entre outros. 

A configuração do espaço concebe uma idéia importante, que 

segundo Afonso (2001) interfere diretamente nos projetos educativos. Dessa forma, 

na educação não-formal, a partir do momento em que se percebe o espaço como 

capaz de propiciar que os sujeitos interajam, vivenciem diversas experiências sociais 

e afetivas, o mesmo deve ser amplo, capaz de atender as necessidades de 

atividades lúdicas entre pessoas de diferentes idades. 

Ainda segundo o autor, o espaço é um ponto importante na 

educação não-formal, pois é um importante fator para que as atividades realizadas 

sejam prazerosas e significativas, fazendo as pessoas se sentirem acolhidas e a 

vontade para se expressarem.  

Afonso (2001) destaca que o espaço na educação não-formal não 

pode ser pensado sem considerar a comunidade em que está inserida e que 

participará de seus projetos, uma vez que depende diretamente do trabalho 

voluntário de pessoas da sociedade civil, cujos interesses dialoguem e façam com 

que as pessoas se identifiquem. 

Complementando a questão do espaço físico territorial, Gohn (2006) 

salienta que o contexto na educação não-formal é o de “ambientes e situações 

interativos, construídos coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos” (p. 29) 

além de que, “há na educação não-formal uma intencionalidade na ação, no ato de 

participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes” (p. 29). 

Consequentemente para Gohn (2008, p. 13) “é vital que se coloque 

a diversidade histórica e cultural e o reconhecimento do outro como metas na 

formação dos indivíduos enquanto cidadãos”, mas isso deve acontecer de modo 

significativo, para que de fato as metas sejam alcançadas. 

A autora ainda argumenta que a educação não-formal tem por 

objetivo principal trabalhar a cidadania dos sujeitos, conforme abordado no item 3.3 

deste trabalho, afim de que se tornem cidadãos do e no mundo, capazes de interagir 

e transitar por diversos caminhos que surgirem.  

Contudo, nessa modalidade de educação, Gohn (2006) destaca que 

os objetivos não são tidos como prioridade, pois se entende que no âmbito em que 
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acontece essa educação, os mesmos surgem decorrentes das interações e 

processos educativos vivenciados pelos participantes, definidos em consonância 

com os interesses e necessidades pontuados pelo grupo coletivamente. 

Referente aos principais atributos conferidos a essa modalidade que 

levam a sua principal diferenciação das demais, a autora enfatiza que não é 

organizada como a educação formal em séries, idade ou conteúdos, pois são 

considerados os interesses e subjetividades do grupo, além de que, isso possibilita a 

construção de uma identidade do grupo. 

Esses fatores apresentados como atributos, conferem à educação 

não-formal um aspecto agradável que os sujeitos gostam de vivenciar, atraindo cada 

vez mais, novos frequentadores, que acabam se interessando pelas atividades de 

cunho socioeducativo desenvolvidas, além de se configurarem como projetos 

instalados, em lugares que muitas vezes acompanham as trajetórias de vida dos 

grupos e sujeitos. 

Assim, os resultados conforme aponta Gohn (2006), aparecem ao 

longo do desenvolvimento das ações propostas, e estes podem estar relacionados 

há:  

 

[...] consciência e organização de como agir em grupos coletivos; a 
construção e reconstrução de concepção (ões) de mundo 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-o para entrar no mercado de trabalho); [...] 
dá condições aos indivíduos para desenvolverem sentimentos de 
auto-valorização [...] o desejo de lutarem para ser reconhecidos 
como iguais (enquanto seres humanos), dentro de suas diferenças 
[...] os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática, os 
indivíduos aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca [...] 
(GOHN, 2006, p. 30). 
 

Desse modo, os diversos projetos e instituições de educação não-

formal, podem trabalhar para que resultados diversos resultados sejam alcançados, 

sendo esses definidos de acordo com o público atendido e do que apresentam como 

demanda, porém voltados principalmente para a formação de sujeitos cidadãos. 

Mas, para que os resultados sejam alcançados, ações e 

metodologias devem ser pensadas para esses espaços não-formais, devendo ser 

considerada, segundo Gohn (2006), a problematização do cotidiano dos sujeitos 

atendidos, pois o mesmo servirá de base para definição de métodos e conteúdos a 
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serem trabalhados, ou seja, os conteúdos são originados no processo de 

participação social. Desse modo, encontram nas necessidades e dificuldades 

enfrentadas, temas a serem trabalhados, sendo que os mesmo podem ser alterados 

de acordo com os próprios interesses do grupo. 

A respeito do envolvimento dos sujeitos atendidos, Afonso (2001) 

argumenta que se busca dar atenção a todos os envolvidos, independente de ser 

criança, jovem, adulto ou idoso, bem como atentar-se para os anseios e 

conhecimentos dos mesmos, a fim de se possibilitar a construção de um diálogo 

entre os participantes que os aproxime e amplie relações. 

Portanto, a educação não-formal abre campo para criação de raízes 

culturais e resgate de tradições do grupo que atende. Além do mais, sua 

abrangência comporta ações voltadas à política, trabalho, práticas comunitárias, 

artes, meio ambiente e até mesmo conteúdos da educação formal, fazendo com que 

seja cada vez mais, vista com bons olhos pela sociedade civil, Estado e mercado 

quanto à prestação de serviços com fins públicos (GOHN, 2008). 

Cabe por fim afirmar que, esse capítulo procurou abordar a 

educação não-formal como um fenômeno real e que se expande por conta do 

fortalecimento do terceiro setor e das ONGs. Considerando as mudanças que 

ocorreram no cenário político, econômico e social, colaboram para que os projetos 

com ações de educação não-formal se desenvolvam, vindo abranger as diversas 

áreas dos saberes. 

Completando, buscou-se a contextualização a partir de sua origem, 

bem como sua caracterização concreta e em consonância com a realidade das 

mudanças decorrentes no cenário mundial e nacional, a partir da apresentação de 

seus diversos atributos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho propiciou a reflexão acerca da educação não-

formal compreendendo as implicações do projeto neoliberal em sua constituição. 

Apresenta conceitos importantes que coexistem na sua definição e caracterização, 

bem como a análise de aspectos atrelados a ela contextualizada, enquanto 

fenômeno decorrente de diversas mudanças que aconteceram em âmbito global e 

nacional. 

Inicialmente o pretendido era realizar um trabalho, cujo objetivo 

central focasse a análise dos conceitos de educação não-formal apresentados por 

diferentes autores, porém, conforme o desenvolvimento da pesquisa, a mesma 

encaminhou o trabalho para uma vertente, em que o foco está voltado em analisar 

as implicações do neoliberalismo, enquanto reestruturação capitalista na 

configuração da educação não-formal, com ênfase nos espaços de aplicação nas 

Organizações Não-Governamentais. 

Para isso, foi necessário um aprofundamento a respeito do contexto 

global de reestruturação do capital, que influencia o panorama brasileiro resultando 

em reformas que atingem diretamente a área da educação. 

Inicialmente foi analisado o fator de reestruturação do capital, que 

influenciado por revoluções técnico-científicas, constituiu uma nova ordem 

econômica mundial denominada neoliberalismo, na qual é enfatizada a minimização 

do Estado, tendo a economia com liberdade de iniciativa econômica e plena 

liberação das forças de mercado, contando com uma maior participação da 

sociedade civil por meio do terceiro setor, fatores esses considerados estratégicos 

para o progresso e desenvolvimento dos países. 

Dessa forma, observa-se no Brasil, um movimento entorno dos 

ideais neoliberais, a partir do governo do Presidente Fernando Collor de Mello (1990 

- 1992). Ressalta-se a necessidade de uma nova configuração de Estado e modelo 

econômico a ser seguido, visando o progresso e a modernização do país. Porém, é 

no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) que o projeto 

neoliberal se solidifica sendo implantado com eficácia. 

Nesse período, diversas mudanças econômicas, políticas e sociais 

no país decorrente da Reforma de Estado, são visíveis para o papel do Estado que 
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passa a ser minimizado transferindo funções suas à sociedade civil enquanto 

terceiro setor. 

A respeito do terceiro setor verificou-se a sua relação com o 

processo de reestruturação do capital com o incentivo das parcerias público-

privadas sob o discurso de maior eficiência e qualidade na prestação de serviços 

com fins públicos, e, a sociedade civil passa a ser chamada e responsabilizada na 

concretização de ações para atender a demanda social existente principalmente na 

área da educação enquanto formação do sujeito. 

A Reforma do Estado é responsável por grandes transformações na 

configuração da educação nacional, resultando em reformas educacionais sob 

influência das orientações de diversos organismos internacionais, cujo ideário 

também acordava com o neoliberalismo.  

Foi constatado que a grande prioridade quanto à educação é a 

educação básica, sendo responsabilizada em desenvolver nos sujeitos, habilidades 

cognitivas e competências sociais necessárias à formação do sujeito de acordo com 

as novas exigências a partir da globalização de mercado. 

Para análise dessa modalidade de educação, o levantamento acerca 

de seus atributos foi imprescindível sendo observadas suas características principais 

que a diferem da educação formal e da informal. 

 Ao se pensar em educação não-formal se considera uma educação 

conforme aponta Gohn (2008), que compartilha diversas experiências cotidianas dos 

sujeitos participantes e se considera os interesses apontados pelo grupo. Apresenta-

se uma estrutura diferenciada na educação não-formal caracterizada principalmente 

por ser mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Desta forma, não 

precisa ser seguido necessariamente um sistema de progressão sequencial e 

hierárquico, tendo atividades com intencionalidades definidas, mas com grau de 

estruturação e sistematização menores acarretando em relações pedagógicas com 

menor caráter formal. 

Outros diversos fatores são diferenciados na educação não-formal, 

possibilitando reflexões acerca do papel do educador nos diferentes espaços de 

educação, onde as intencionalidades, atitudes e objetivos esperados variam. 

Em trabalhos futuros pretende-se o estudo da educação não-formal 

de forma a contemplar mais especificidades da mesma, abrangendo fatores como 

sua dimensão pedagógica. Porém, no presente trabalho, considera-se que os 
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objetivos propostos foram alcançados, sendo compreendida a educação não-formal 

dentro do contexto de ideologia neoliberal que está inserida e sendo visualizada sua 

abrangência para além do campo do terceiro setor, tornando assim, a 

conscientização uma construção imprescindível durante e sobre o processo, sendo 

enfatizado o papel da educação enquanto construção da cidadania. 

Finalizando, a educação não-formal é um fenômeno real que 

abrange amplas possibilidades e como modalidade de educação necessita ser 

discutida e rediscutida constantemente, abrindo caminho para novos estudos que 

aprofundem sua discussão, evidenciando o papel que estabeleceu com o mundo e a 

sociedade, que por sua vez estão em constante movimento e transformação. 

Considerando o exposto a pesquisa contribui para a formação do 

pedagogo que amplia a sua leitura acerca da educação em suas diversas 

modalidades e também constrói uma leitura crítica dessa mesma ampliação do seu 

papel e atuação. 
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