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RESUMO 

 

 

A pesquisa que fundamenta este trabalho parte de um tema que tem como foco a atuação do 

pedagogo em espaço de educação não formal, visto que este é um dos campos em que este 

profissional pode atuar. Este trabalho traz em seu referencial teórico a análise acerca das 

características e especificidades da educação não formal, bem como aborda, brevemente, seu 

histórico, sua dimensão pedagógica e também problematiza-se a atuação deste profissional 

por meio de dados coletos em pesquisa de campo. O objetivo é compreender a percepção que 

o pedagogo tem a respeito de sua atuação neste espaço, enfatizando as dificuldades 

encontradas na prática, bem como o confronto com a teoria. Para as reflexões acerca destes 

objetivos, foi realizada pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo, em que foram 

entrevistadas 5 pedagogas que atuam em diferentes instituições que trabalham com crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Município de Londrina. Enquanto 

resultado da pesquisa, por meio dos estudos téoricos e da análise dos dados levantados através 

da pesquisa de campo, observou-se que as pedagogas caracterizam como maior barreira e 

desafio para a sua atuação na educação não formal a formação inicial, pois após concluirem 

sua formação no curso de Pedagogia em diferentes Instiuições, estas profissionais não se 

sentiram preparadas para atuar no campo da educação não formal, consideram que há uma 

limitação teórica acerca das discussões sobre educação não formal durante a Graduação, ou 

seja, que foram poucos os conteúdos que abordaram este tema como um campo de atuação do 

pedagogo. 

Palavras-chave: Pedagogia. Educação Não Formal. Criança e Adolescente. Vulnerabilidade 

Social. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de educação não segue um modelo padrão nem nos diferentes 

momentos históricos e nem entre os sujeitos que compoem uma dada sociedade. Ela 

acontece a todo momento e em variados espaços na sociedade, sendo que, tem-se, nas 

trajetórias formativas, a presença da educação formal, informal e da não formal, 

influenciando o percurso formativo dos diferentes sujeitos.  

Neste trabalho, toma-se como tema para discussão a educação não formal. Esta, 

de acordo com Gohn (1999) acontece em espaços coletivos, os saberes são repassados 

através de experiências. São atividades com caráter intencional e tem o objetivo de 

promover conhecimento sobre as relações sociais, acontece de forma pouco 

sistematizada e não é feito classificação por idade mas, sim, por características de um 

determinado grupo através de interesses em comum. 

Nesse sentido, sabe-se, tendo como base Libâneo (1999), que o pedagogo pode 

atuar em diferentes espaços, sendo que espaços de educação não formal pode ser um 

dos campos de sua atuação profissional. Para atuar nos espaços de educação não formal, 

o educador tem que ter como objetivo, conforme análise de Gohn (1999), a integração e 

participação dos indivíduos na sociedade, levando em consideração os valores, a cultura 

e o tempo de determinados grupos.  

 Neste sentido, o objetivo deste trabalho é compreender a importância da 

educação não formal, suas características e a percepção que o pedagogo tem a respeito 

de sua atuação nesses espaços, visando compreender as dificuldades na prática e o 

confronto com a teoria, uma vez que os cursos de pedagogia, de maneira geral, 

oferecem pouco suporte para a atuação desse profissional nesses espaços. Faz-se 

necessário, portanto, entender se os profissionais da educação que hoje atuam em 

espaços de educação não formal se consideram preparados para atuar na função de 

gestores/coordenadores nesses espaços, buscando compreender as dificuldades e a 

forma com que esses profissionais podem fazer para buscar a especialização nessa área.  

Apesar de ter a opção da formação em nível de Pós-Graduação, em que o 

pedagogo pode se especializar na área em que lhe interessar mais, pretende-se pesquisar 

sobre a formação na Graduação, e compreender se um pedagogo apenas graduado 

consegue desenvolver seu trabalho em suas funções em espaços de educação não 

formal. Diante desses aspectos, questiona-se: em que medida a atuação do pedagogo em 

espaços de educação não formal tem se configurado como desafio a esse profissional? 
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Quais são os desafios que os pedagogos encontram em sua atuação profissional no 

campo da educação não formal? 

Para este trabalho desenvolveu-se uma pesquisa que buscou, através de trabalho 

de campo realizado por meio de entrevista com pedagogos que atuam na 

gestão/coordenação de espaços não formais, a compreensão do referencial teórico e 

análise a partir da coleta de dados para compreender a percepção que estes pedagogos 

têm a respeito de sua atuação, as dificuldades que encontram no desenvolvimento de seu 

trabalho e identificar se consideram sua graduação em Pedagogia suficiente para 

garantir uma atuação profissional adequada. Quanto aos procedimentos para a 

realização das entrevistas, estas se deram da seguinte forma: foi realizado o contato com 

algumas instituições que atuam com a educação não formal, tendo como foco o trabalho 

com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O contato foi feito 

por telefone para agendamento de entrevista com os pedagogos. Foi realizado o 

agendamento com (cinco) pedagogas que atuam em diferentes instituições, a entrevista 

seguiu um roteiro que está em anexo neste trabalho. O roteiro foi aplicado 

pessoalmente, e as informações foram transcritas manualmente no momento da 

entrevista pela própria pesquisadora. Para garantir a confidencialidade dos sujeitos 

entrevistados, neste trabalho, a identificação do nome será substituído por uma letra do 

alfabeto.   

     Para melhor exposição do conteúdo trabalhado, a pesquisa foi dividida em 

três capítulos. O primeiro, intitulado: “A pedagogia e a ampliação do espaço de atuação 

do pedagogo”, discute a pedagogia e a educação não formal, a ampliação do espaço de 

atuação do pedagogo, a reforma do Estado e sua relação com o Terceiro Setor e por 

último, a atuação do Terceiro Setor no campo da educação não formal. O segundo 

capítulo intitulado: “A educação não formal: Histórico, sua dimensão pedagógica e a 

formação do pedagogo” aborda as discussões sobre o contexto histórico da educação 

não formal, a dimensão pedagógica deste espaço, bem como as diretrizes para a 

formação do pedagogo. E por fim, no terceiro capítulo, intitulado: “O papel do 

pedagogo em espaços de educação não formal com crianças e adolescentes no 

Município de Londrina: Desafios para a sua atuação” em que foi realizada pesquisa de 

campo, neste capítulo se discute os aspectos gerais referentes ao trabalho em espaços 

não formais no município de Londrina e o serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos, a atuação do pedagogo em espaços não formais, além de destacar os subsídios 
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teóricos propiciados pela formação e a dimensão pedagógica do trabalho em espaços 

não formais com ênfase nas dificuldades do pedagogo que atua no campo não formal. 

O curso de pedagogia capacita o profissional para atuar em várias modalidades, 

o profissional pedagogo pode promover atividades ocupando várias funções, como 

educador, no espaço da gestão, supervisão, assessoria, dentre outros, levando em 

consideração que esta atuação pode ocorrer tanto na escola quanto fora. A educação não 

fica restrita aos muros da escola. Sendo a educação não formal um dos espaços onde o 

pedagogo pode atuar, é importante ressaltar que a ampliação do espaço de atuação do 

pedagogo tem apresentado uma crescente no sentido de atender demandas econômicas e 

políticas, sendo caracterizada, a educação não formal, como uma educação 

compensatória. Porém a educação não formal vai além do atendimento a 

vulnerabilidade social e busca a formação para a cidadania.  
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CAPÍTULO I – A PEDAGOGIA E A AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE 

ATUAÇÃO DO PEDAGOGO  

 

Sabe-se que o pedagogo pode promover atividades tanto na escola convencional 

quanto fora dela, pode ocupar cargos e funções de coordenação, gestão e supervisão 

pedagógica, além de profissionais que atuam em órgãos públicos, em espaços não 

formais, bem como em clínicas especializadas em pessoas portadoras de deficiências. O 

pedagogo vem ocupando diferentes espaços, uma vez que:  

 

 [...] é reivindicada, com toda a legitimidade, a presença atuante de 

profissionais dotados de capacitação pedagógica para atuarem nas 

mais diversas instituições e ambientes da comunidade: como nos 

movimentos sociais, nos meios de comunicação de massa, nas 

empresas, nos hospitais, nos presídios, nos projetos culturais e nos 

programas comunitários de melhoria de qualidade de vida 

(LIBÂNEO, 2001, p. 15). 

 

 O pedagogo pode tanto ter participação integral quanto dedicar parte de seu 

tempo a esses trabalhos, pode estar ligado a empresas ou apenas supervisionar o 

desenvolvimento de profissionais com outras formações e especialidades em diferentes 

instituições e projetos. 

Para Libâneo (2001), o objetivo do curso de pedagogia é formar um profissional 

capaz de atuar em várias modalidades do ensino, e que seja ainda, capaz de atender as 

demandas socioeducativas focado na realidade social. O curso ainda busca formar 

profissionais que são docentes, especialistas e pesquisadores. 

Sendo assim, é de extrema importância a formação do educador no contexto da 

educação não formal, pois como define Libâneo (2001, p. 16), "Essa participação 

pedagógica também exige preparação prévia, sistemática e qualificada" e vai além da 

questão do assistencialismo. 

Diante do exposto, o objetivo desse capítulo é apresentar as principais 

características da Educação não formal do curso de Pedagogia da Universidade Estadual 

de Londrina e descrever a ampliação do espaço de atuação do pedagogo em espaços 

educativos não formais.  

  

1.1 PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
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Como ponto de partida para a discussão a respeito da atuação dos pedagogos 

fora do ambiente escolar, faz-se necessário conceituar educação, pedagogia e abordar a 

ampliação do espaço de atuação do pedagogo, visto que o processo de educação está 

presente na vida dos indivíduos na medida em que cada sujeito está inserido na 

sociedade e tem convívio com outros indivíduos.  

A educação é um processo natural, que acontece com a socialização e interação 

do indivíduo na sociedade.  

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, 

de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com 

ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, 

para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida 

com a educação (BRANDÃO, 2006, p. 7). 

 

Sendo assim, a educação vai acontecer mesmo onde não tiver escolas, pois ela 

não se restringe a educação formal, normatizada, com métodos de ensino e avaliações. 

Para Libâneo (2001, p. 6) "[...] não podemos reduzir a educação ao ensino e nem a 

Pedagogia aos métodos de ensino” e, também nesse sentido, concordamos com Freire 

(1996, p. 38), que:  

 

Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha 

prática educativa-crítica é o de que, como experiência especificamente 

humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. 

 

Para o senso comum, de acordo com Libâneo (2001), o curso de Pedagogia é 

visto como um método de ensinar, no qual, geralmente as pessoas o associam com 

práticas educativas voltadas às crianças. Nesse sentido, o autor afirma que: 

  

A ideia no senso comum, inclusive de muitos pedagogos, é a de que 

Pedagogia é ensino, ou melhor, o modo de ensinar. Uma pessoa estuda 

Pedagogia para ensinar crianças. O pedagógico seria o metodológico, 

o modo de fazer, o modo de ensinar a matéria (LIBÂNEO, 2001, p. 5). 

 

Mas o curso não se limita apenas às crianças, da mesma forma a atuação do 

pedagogo não se restringe apenas à escola e à métodos de ensino. Conforme Brandão 

(2006, p. 9), 

 

[...] não há uma única forma nem um único modelo de educação; a 

escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o 
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melhor; o ensino escolar não é a única prática e o professor 

profissional não é seu único praticante. 
 

Para Libâneo (2001, p. 6), a Pedagogia “[...] é um campo de conhecimentos 

sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, 

uma diretriz orientadora da ação educativa”. A pedagogia é, então, o processo educativo 

em sua totalidade e é o que orienta e direciona esse processo educativo. Seguindo este 

mesmo pensamento, Sá (2000, p. 177), observa que “Está claro que a Pedagogia é uma 

ciência aplicada da e para a Prática Educativa, compreendendo aqui as escolares e as 

não-escolares”. 

O curso de Pedagogia segundo Libâneo (2001, p. 12) "[...] se destina a formar o 

pedagogo-especialista, isto é, um profissional qualificado para atuar em vários campos 

educativos, para atender demandas socioeducativas (de tipo formal, não-formal e 

informal)". O pedagogo-especialista atua de forma diferente de um profissional docente, 

implica deixar claro que "[...] todo trabalho docente é um trabalho pedagógico, mas nem 

todo trabalho pedagógico é um trabalho docente" (LIBÂNEO, 2001, p. 12). Toda ação 

que tem como intencionalidade a educação, é um trabalho pedagógico. 

O curso de Pedagogia dá alçada ao profissional para atuar em todo e qualquer 

processo de educação, seja ele na escola ou em outros espaços educativos, pois a 

educação não acontece apenas em espaços escolares. Os Cursos de Pedagogia, no geral, 

formam profissionais capazes de atuar tanto em espaço formal quanto em espaços de 

educação não formal. 

Nos diferentes campos de atuação, o pedagogo poderá desenvolver, ainda 

segundo Libâneo (2001, p. 15): 

 

[...] funções de formulação e gestão de políticas educacionais; 

organização e gestão de sistemas de ensino e de escolas; 

planejamento, coordenação, execução e avaliação de programas e 

projetos educacionais, relativos às diferentes faixas etárias (criança, 

jovens, adultos, terceira idade); formação de professores; assistência 

pedagógico-didática a professores e alunos; avaliação educacional; 

pedagogia empresarial; animação cultural; produção e comunicação 

nas mídias; produção e difusão do conhecimento científico e 

tecnológico do campo educacional e outros campos de atividade 

educacional, inclusive os não-escolares. 
 

Sendo assim, o pedagogo desempenha estas funções nesses dois contextos, 

educação formal e não formal, sendo as duas diferentes e com características próprias. 
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Seguindo alguns conceitos de Libâneo (1999), destaca-se que a educação formal 

acontece de forma sistemática, estruturada. Pode se considerar educação formal aquela 

que acontece em instituições amparadas por lei, a aprendizagem acontece através de 

conteúdos sistematizados e as classes são divididas em alunos da mesma idade, o 

objetivo é proporcionar ao aluno uma titulação/certificação, além de capacitar o 

indivíduo para atuar na sociedade como cidadão e trabalhador. Destaca o autor citado 

que isso não significa que a educação formal é restrita a instituições convencionais, 

como as escolas.  

Em relação à educação não formal, para Libâneo (1999, p. 23), “A educação 

não-formal, por sua vez, são aquelas atividades com caráter intencional, porém com 

baixo grau de estruturação e sistematização, implicando certamente relações 

pedagógicas, mas não formalizadas”. 

Para Gohn (1999), a educação não formal busca conscientizar os indivíduos 

sobre o meio social em que vivem. Para esta autora, ela acontece em espaços coletivos e 

os saberes são repassados através de experiências. Tem o objetivo de promover 

conhecimento sobre as relações sociais, desenvolver suas habilidades para resolução de 

problemas comunitários por meio da interação com grupos sociais, através de atividades 

participativas. Ainda, segundo Gohn (1999), a sistematização da aprendizagem acontece 

de forma espontânea, tem como objetivo a aprendizagem dos conteúdos presentes na 

educação formal, mas os conteúdos trabalhados tem finalidade de atender as 

necessidades do grupo como um todo, não é feito separação, por exemplo, por idade, 

mas, sim, por características de um determinado grupo, através de interesses em 

comum. Assim, 

 

A educação não-formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos 

do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento 

sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. 

Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo 

interativo, gerando um processo educativo. Um modo de educar surge 

como resultado do processo voltado para os interesses e as 

necessidades que dele participa. A construção de relações sociais 

baseadas em princípios de igualdade e justiça social, quando presentes 

num dado grupo social, fortalece o exercício da cidadania. A 

transmissão de informação e formação política e sócio cultural é uma 

meta na educação não formal. Ela preparar os cidadãos, educa o ser 

humano para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, 

individualismo etc (GOHN, 2006, p.19). 
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O educador que atua na educação não formal – que não necessariamente é um 

pedagogo – deve levar em consideração os valores e a cultura da comunidade onde atua 

e, em suas práticas pedagógicas, proporcionar a participação da sociedade. É preciso 

que tenha em mente também, que a educação não formal de maneira alguma substitui 

ou compete com a formal, mas, sim, que ambas devem andar juntas para proporcionar 

uma educação mais completa, de forma a proporcionar aos indivíduos, saberes 

sistematizados, afetivos, sociais e, assim, tornar o indivíduo mais participativo. A 

educação não formal complementa a educação formal, pois, segundo Gohn (2008, p. 

134), ela “[...] poderá ajudar na complementação dessa última, via programações 

específicas, articulando escola e comunidade educativa localizada no território de 

entorno da escola”.  

 

A união da educação não formal com a formal poderá contribuir para 

uma integração mais estreita entre direitos humanos e educação, pois a 

complementaridade entre o sistema formal e a oferta de educação não 

formal, reforça os modos alternativos de aprendizagem (ANELO; 

SOUZA, 2012. p. 42). 
 

A educação não formal busca como afirma Garcia (2008 p.13) "[...] a formação 

integral do ser humano" através de uma proposta diferente do que lhes foram 

apresentadas na educação formal, ou auxiliar em dificuldades que o indivíduo possa ter 

trazido que vão além de demandas que a educação formal possa garantir. Assim, a 

educação não formal busca ser um complemento da formal, e, embora tenham 

identidades próprias e diferentes, as duas formas de educação não se dissociam.  

A educação não formal ainda segundo Garcia (2008, p. 14) "É composta de uma 

grande diversidade e esse aspecto é muito interessante para o campo educacional, 

permitindo, além de contribuições de diversas áreas, a composição de diferentes 

bagagens culturais”. 

A educação não formal no Brasil como ressalta Garcia (2008), é um campo 

ainda de poucas pesquisas e estudos, visto que é considerada ainda como nova e em 

formação, que vêm ganhando destaque na atualidade. Porém, a autora afirma que 

atividades ligadas à educação não formal já acontecem no Brasil há bastante tempo, 

embora não sejam denominadas como educação não formal, muitas vezes, são 

denominadas como projetos sociais, atividades complementares, atividades de 

contraturno, entre outras denominações. 
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1.2 AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

A educação não formal pode acontecer em diferentes espaços, sendo que, na 

maior parte das vezes, ela acontece nos espaços possíveis, conforme analisam Silva e 

Perrude (2013, p. 51): 

 

[...] podendo esta acontecer em espaços do poder público estadual ou 

municipal, associações de bairro, centros comunitários, grupos 

religiosos em parcerias com empresas, organizações não 

governamentais e em outros espaços promovidos por organizações da 

sociedade civil. 
 

Neste sentido, Silva e Perrude (2013) afirmam que a ampliação do espaço de 

atuação do pedagogo no Brasil, está ligada a atender demandas econômicas e políticas e 

são atividades direcionadas a uma parcela específica da sociedade.  

 

[...] a educação não-formal, na perspectiva apresentada, vem se 

consolidando por meio de propostas de trabalho voltadas para as 

camadas mais pobres da população. Adolescentes e crianças em 

situação constante de risco constituem parte do grupo quando 

abordamos os sujeitos envolvidos em atividades de educação não-

formal (SILVA; PERRUDE, 2013, p. 51). 
  

Segundo Silva e Perrude (2013), estas atividades acontecem dependendo de 

quem promove a ação, sendo, na maioria das vezes, ofertada pelo poder público 

municipal, sendo então consideradas atividades de contraturno como citada acima ou 

atividades complementares. 

Segundo Oliveira (2008, p. 37) “O Brasil viveu a partir de 1960, culminando nos 

anos 1990, com o desenvolvimento econômico da sociedade industrializada, um 

esfacelamento do Estado, que, ao aderir a uma orientação neoliberal” passa a deixar de 

garantir os direitos universais à sociedade, fazendo com que surgisse então, a 

necessidade, por parte da sociedade civil, de se organizar a fim de atender as 

necessidades da população. Surge, então, a necessidade de outras formas de educação. 

A expansão do terceiro setor 1 impulsionam ações em diferentes campos de 

atuação, inclusive no campo da educação não formal, que passa a assumir ações que 

seriam de responsabilidade do Estado. As ações desenvolvidas pelo terceiro setor em 

                                                           
1 O primeiro setor seria o Governo responsável por garantir direitos sociais, e o segundo é o privado com 

causas e objetivos particulares. O terceiro setor como afirma Peroni (2013), é a parceria público-privado, 

é um conjunto de instituições que assumem algumas questões sociais de responsabilidade do Estado. 



16 

 

parte se configura como atividades, as quais, uma parcela da população confunde com o 

assistencialismo, como ressalta Garcia (2008 p.7) “[...] trazendo elementos que lhe são 

próprios, em alguns momentos contribuindo para a construção desse "novo" espaço 

institucional, e, em outros, amarrando e fortalecendo as posturas características do 

assistencialismo". Conforme explica Peroni (2013), o terceiro setor seria o responsável 

por promover o bem-estar social, através de instituições não governamentais que são 

financiadas por empresas, estas que, contribuindo, passam a reduzir ou até mesmo 

isentar impostos. Estas organizações têm o seu poder político cada vez maior, pois 

acontecem sem intermediação do Estado. 

Estas instituições prometem melhorias sociais como uma forma de divulgar e 

assim conseguir contribuições desses empreendedores que buscam assim, investir no 

"social". Sobre o terceiro setor, conforme afirma Garcia (2008, p. 8), 

 

[...] é importante percebermos a consolidação das ações no campo da 

educação não-formal no momento de fortalecimento desse setor, 

quando as ações originariamente de responsabilidade do Estado são 

transferidas a grupos da sociedade civil. Pertinente a essa discussão é 

interessante apontar algumas questões vinculadas ao chamado 

“marketing social” no campo da educação não-formal, uma vez que 

muitas das ações propostas e desenvolvidas nesse campo, utilizam 

“slogans” promovendo melhorias no chamado setor social, como a 

própria denominação já instituída de responsabilidade social que 

valoriza, referenda e legitima aqueles empreendimentos que investem 

no “social”. 
 

Em relação ao “marketing social” das grandes empresas, a educação não formal 

é interpretada de maneira equivocada e passa a ser assistencial no sentido de serem 

atividades ofertadas para contribuir ou preencher lacunas sociais. Sendo assim, a 

educação não formal: 

 

[...] ainda é concebida, por diferentes setores, inclusive o educacional, 

como oferecedora de atividades para passar o tempo, brincar, ocupar a 

cabeça com coisas mais interessantes, para “tirá-los das ruas”, ou seja, 

atividades vistas como de menor importância e que não têm o 

compromisso de contribuir para a construção do homem social na sua 

totalidade, considerando apenas que essa contribuição se dá de 

maneira casual (GARCIA, 2008, p. 12/grifos nossos). 
 

A educação não formal então, ainda é vista de maneira equivocada no Brasil, 

desenvolvendo ações que se confundem com aquelas relativas ao campo da assistência 
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social, direcionada a indivíduos e grupos considerados à margem da sociedade no 

sentido de tirá-los da rua, ocupando seu tempo com diversas atividades. 

Nesta perspectiva, como ressalta Fonseca (2006, p. 5) “[...] a tarefa educativa 

subordina-se a uma lógica economicista que, no atual contexto de hegemonia do 

neoliberalismo, tem como objetivos atender às necessidades do mercado”. Neste 

sentido, faz-se necessário pensar a respeito da ampliação dos espaços de atuação 

pedagogo nestes espaços. Pois ainda como explica Fonseca (2006), o pedagogo tem o 

papel de contribuir para a construção de conhecimentos emancipatórios no sentido de 

estabelecer relações humanizadoras entre os indivíduos, mas, se as funções deste 

profissional forem, conforme afirmam Silva e Perrude (2013, p. 54) “[...] uma redução 

teórico-conceitual da pedagogia, que, limitada a uma dimensão técnica e instrumental, 

se coloca a atender os interesses do mercado e dos processos educativos” então, “[...] 

estaremos diante de um desvirtuamento do papel da pedagogia, o que requer de nós a 

responsabilidade da denúncia, do questionamento e da crítica” (FONSECA, 2006, p. 7). 

Neste sentido, ainda como afirmam Silva e Perrude (2013), os cursos de pedagogia 

devem ter a preocupação em evitar a formação reducionista, no sentido de formar o 

pedagogo, com conhecimentos necessários para atuar em diferentes espaços de atuação, 

seja na educação formal e também na não formal.  

No que respeita a formação do pedagogo, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia asseguram que: 

 

O curso de Licenciatura em pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional, na área de 

serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006). 
 

O curso de Pedagogia então, segundo as diretrizes, capacita o pedagogo para 

atuar em várias modalidades de ensino sendo elas formal ou não formal.  

 

1.3 REFORMA DO ESTADO E O TERCEIRO SETOR: SITUANDO A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

Os anos de 1990 segundo Vieira (2013) foram marcados principalmente pelo 

"neoliberalismo", período em que, sintetizava-se o liberalismo radical, que era 

acompanhado pelo processo de globalização e modernidade, e "[...] a “educação” 
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dirigida ao sucesso profissional (?) e não ao conhecimento" (VIEIRA, 2013, p. 194). 

Esta ideologia neoliberal, como ressalta Carinhato (2008, p. 38) "[...] exalta o mercado, 

a concorrência e a liberdade de iniciativa privada, rejeitando veementemente a 

intervenção estatal na economia". Em se tratando da globalização, na definição de Silva 

(2001, p. 97) esta: 

 

[...] diz respeito à aceleração do desenvolvimento tecnológico ocorrida 

na segunda metade do século XX, que teria operado uma profunda 

transformação no sistema econômico mundial, reduzindo brutalmente 

os custos dos transportes e de comunicação, o que tornou a economia 

muito mais integrada e competitiva. Como conseqüência desse 

processo, os Estados nacionais perderam autonomia e as políticas 

econômicas desenvolvimentistas, que pressupunham países 

relativamente autárquicos e fechados, tornaram-se inviáveis. Aos 

poucos, o que foi se tornando claro é que o objetivo da intervenção 

estatal deveria deixar de ser a proteção contra a concorrência para 

transformar-se em uma política deliberada de estímulo à concorrência 

generalizada. 
 

As políticas neoliberais no Brasil tiveram início no governo de Collor2, como 

afirma Carinhato (2008), o seu plano Brasil Novo tinha embasamento neoliberal, que 

pretendia uma redefinição do papel do Estado. Seu plano não apresentava o 

desempenho esperado, além de seu nome estar ligado a corrupção, o que desencadeou 

daí o seu impeachment, em que passa a assumir por dois anos, seu vice Itamar Franco, 

cujo objetivo era implementar um novo plano de estabilização, que foi comandada por 

Fernando Henrique Cardoso, que era o Ministro da Fazenda e que, em 1995, se tornou 

Presidente da República e deu encaminhamento ao processo de reforma do estado. 

Dentre os objetivos da Reforma do Estado, no que consta no documento Plano 

Diretor:  

 

Dada a crise do Estado e o irrealismo da proposta neoliberal do Estado 

mínimo, é necessário reconstruir o Estado, de forma que ele não 

apenas garanta a propriedade e os contratos, mas também exerça seu 

papel complementar ao mercado na coordenação da economia e na 

busca  da redução das desigualdades sociais (BRASIL, 1995, p. 44) 
 

  A proposta de Reforma do Estado era muito abrangente e abordava quatro 

principais eixos, sendo eles: 

 

                                                           
2 Fernando Affonso Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil em 15 de março de 1990, deixando a 

presidência em 29 de dezembro de 1992. 
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[...] a delimitação do tamanho do Estado, a redefinição do seu papel 

regulador, a recuperação da governança ou capacidade administrativa 

de implementar decisões políticas e, por fim, a capacidade política de 

intermediar interesses, garantir legitimidade e governar, que diz 

respeito à chamada governabilidade (SILVA, 2011, p. 97).  
 

Como ressalta Carinhato (2008), o Estado era muito criticado por ser 

intervencionista, que consistia em uma redução do seu tamanho para que ocorresse o 

livre funcionamento do mercado. Este período sustentava um debate que girava em 

torno da separação de funções que eram restritas e não restritas ao Estado.  "Como 

solução primária foi enfatizada a racionalização dos recursos fiscais, através de abertura 

dos mercados, privatizações, etc, que foi iniciado e levado a cabo pelo governo federal". 

(CARINHATO, 2008, p. 41). A reforma do Estado também tinha como objetivo a 

eficiência dos serviços públicos, em que a administração pública garantiria à população 

serviços básicos de qualidade, baseados, como afirmam Adrião e Bezerra (2013), na 

reciprocidade entre direitos e obrigações, em que o indivíduo pode exigir que a 

administração pública cumpra as obrigações de forma eficiente.  

 

É evidente que a administração pública exige padrões de eficiência em 

sua atuação. Entretanto, se por um lado a introdução deste princípio na 

Constituição formaliza a exigência do exercício eficiente dos serviços 

públicos, por outro, abre precedentes para que a administração pública 

admita a introdução de modelos de gestão baseados na administração 

privada, considerados, nas perspectivas reformistas, mais eficazes e 

menos burocráticos (ADRIÃO; BEZERRA, 2013, p. 259).  
 

Segundo Cunha (2013) outro fator importante da reforma do Estado foi uma 

adesão ao modelo onde o Terceiro Setor passa a ter um papel de maior importância na 

sociedade, e com isso, passa a receber repasses de recursos estatais. Além do 

crescimento significativo do terceiro setor, o Estado passa a reconhecer sua importância 

para as políticas públicas.  

 

As reformas realizadas no Brasil estavam fundamentalmente ligadas à 

necessidade de garantir o controle fiscal e a estabilidade econômica. 

Após décadas de aumento no gasto social, os estados europeus 

entraram em crises fiscais, o que os obrigou a diminuir o volume de 

recursos para essas políticas e fazerem parcerias com organizações do 

Terceiro Setor como forma de imprimir maior eficiência na condução 

das políticas públicas (CUNHA, 2013, p. 161). 
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Para a materialização desse modelo, foi pensada em 1998, uma nova 

regulamentação e criação de "[...] entidades de administração pública indireta e 

paraestatal" (ADRIÃO; BEZERRA, 2013, p. 159). A primeira corresponde a autarquias 

e empresas públicas. Paraestatais são as paralelas ao Estado, de serviços sociais, 

entidades de apoios, Organizações Não Governamentais (ONGs), sendo estas as que 

podem ser consideradas do "Terceiro Setor", por não serem totalmente privadas e nem 

de administração publica. No documento Plano Diretor, define-se o Terceiro Setor:  

 

Não é a propriedade estatal porque aí não se exerce o poder de Estado. 

Não é, por outro lado, a propriedade privada, porque se trata de um 

tipo de serviço por definição subsidiado. A propriedade pública não-

estatal torna mais fácil e direto o controle social, através da 

participação nos conselhos de administração dos diversos segmentos 

envolvidos, ao mesmo tempo que favorece a parceria entre sociedade 

e Estado. As organizações nesse setor gozam de uma autonomia 

administrativa muito maior do que aquela possível dentro do aparelho 

do Estado (BRASIL, 1995. p. 43). 
 

Os estudos de Adrião e Bezerra (2013), afirmam que desta parceria resultou a 

criação do contrato de gestão, cuja finalidade é estabelecer metas de políticas públicas 

que pretendem alcançar serviços prestados a população com padrões de qualidade 

superiores. Para as autoras, o contrato se trata de:  

 

[...] uma forma de o Estado se eximir de suas responsabilidades, por 

meio da transferência de suas responsabilidades às organizações 

sociais, pela cessão de bens públicos e funcionários, sem, entretanto, 

estarem submetidas às exigências administrativas da administração 

pública (ADRIÃO; BEZERRA, 2013, p. 260). 
 

 Sobre a relação entre o Estado e o Terceiro Setor, veicula-se ainda o mito do 

puro voluntarismo, o qual “[...] postula que as organizações dependem exclusivamente 

da ação privada e do apoio filantrópico” (CUNHA, 2013, p. 174).  

A discussão ora apresentada se faz necessária considerando que as Organizações 

Não Governamentais (ONGs) tem papel importante nas ações propostas pelo Terceiro 

Setor. Como afirma Gohn (2013), as ONGs são muito diferentes umas das outras, 

diferem-se nos objetivos, atuação e principalmente nos "[...] pressupostos 

político‐ideológicos que alicerçam suas práticas (tanto as discursivas e como as ações 

concretas)" (GOHN, 2013, p. 244). 
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Há diferença na atuação entre os dois modelos de ONGs. Nos anos de 1970 e 80, 

como afirma Gohn (2013), as ONGs eram instituições que apoiavam os movimentos 

sociais, a luta contra o regime militar e a democratização do país. "Não se tratava de um 

tipo qualquer de ONG mas das ONGs cidadãs, movimentalistas, militantes" (GOHN, 

2013, p. 243). Já no início dos anos 90 surgem entidades diversificadas, denominadas 

como Terceiro Setor, estas eram vinculadas às empresas. Nos anos de 1990 

permanecem ONGs provenientes dos movimentos sociais, com caráter mais 

participativo, da qual a autora Gohn (2013) denomina de "militantes" e também ONGs 

com ações ligadas a lógica instrumental e mercadológica. 

As ONGs militantes tiveram grande importância nos anos de 70 e 80, "[...] 

contribuindo decisivamente para a queda do regime militar e para a transição 

democrática no país" (GOHN, 2013, p. 245). Inovaram as lutas sociais dando ênfase em 

direitos de categorias esquecidas "[...] criando um novo campo ético político e cultural 

por meio das ações coletivas desenvolvidas em espaços alternativos de expressão da 

cidadania" (GOHN, 2013, p. 245). Neste sentido, estas ONGs militantes contribuíam 

para a formação da cidadania, e ações coletivas.  

 

[...] as ONGs cidadãs/militantes, junto com os movimentos sociais 

reivindicatórios dos anos 80, construíram um conjunto de práticas que 

se traduzem numa cultura de cidadania, algo novo num país de 

tradição centralizadora, autoritária, patrimonialista e clientelística. 

Suas ações abriram espaços que demarcaram novos “lugares” para a 

ação política, especialmente ao nível do poder local e no meio urbano, 

na gestão das cidades (GOHN, 2013, p. 8). 
 

Nos anos de 1980 como afirma Gohn (2013), as ONGs militantes passam a 

repensar ações no sentido de participar ou não de novas políticas sociais que eram 

estimuladas pelo Estado. Já nos anos de 1990, essas ONGs militantes passam a ser 

minoria. Também agem em parceria com as ONGs do Terceiro Setor. 

 

O ponto crucial que determinou a mudança no tipo predominante de 

associativismo nos anos 90, e a crise de identidade e revisão do campo 

de atuação das ONGs militantes foi o surgimento e/ou reorganização 

de outras redes associativistas – como a das novas ONGs do Terceiro 

Setor (que não querem ser chamadas e nem confundidas com as 

antigas ONGs, autodenominam-se simplesmente como Terceiro 

Setor); e as mudanças nas políticas sociais dos Estados nacionais, 

decorrentes da implantação de um novo modelo de desenvolvimento, 

de desconcentração de várias atividades estatais na área social, 

levando à desativação da atuação direta e transferência da 
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operacionalização de vários serviços para o setor privado sem fins 

lucrativos etc (GOHN, 2013, p. 247). 
 

A atuação das ONGs do terceiro setor, como afirma Gohn (2013), são 

contraditórias, pois reforçam as políticas sociais assistencialistas, compensatórias e ao 

mesmo tempo, aumenta a consciência dos indivíduos envolvidos sobre os problemas 

sociais. 

 

1.4 A ATUAÇÃO DO TERCEIRO SETOR NO CAMPO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

A discussão acerca da educação não formal no Brasil, não pode ser descolada de 

uma questão fundamental, qual seja, quais instituições que a ofertam. Nesse sentido, 

faz-se necessário abordar o tema Terceiro Setor, uma vez que este setor vem ocupando 

cada vez mais, um importante espaço no que se refere ao desenvolvimento de ações no 

campo da educação não formal. Com isso, como afirma Viriato (2004, p. 5) "Com o 

esvaziamento do caráter público a partir dos anos 1990, mediante os mecanismos de 

desregulamentação, descentralização, flexibilização e privatização, a classe trabalhadora 

está perdendo parcos direitos outrora conquistados [...]", faz com que haja também um 

esvaziamento das lutas de classes e reivindicações de direitos, pois com a proposta de 

ação do Terceiro Setor, como afirma Caetano (2012), o Estado isenta-se do papel de 

prestador e passa a assumir o papel de promotor de serviços sociais, buscando, com 

isso, o controle social e a participação da sociedade. Segundo Caetano (2012), este 

processo é chamado publicização3, consiste em o setor público não estatal 

responsabilizar-se pela oferta de serviços não relacionados ao exercício do poder do 

Estado, porém é subsidiado pelo mesmo, incluindo, entre esses serviços como educação, 

cultura e saúde.  

Segundo Garcia (2008) as atividades de caráter não formal que são dirigidas às 

crianças e jovens das classes mais altas e médias são consideradas como diferencial, 

algo capaz de complementar a formação. Já as que são direcionadas para as camadas 

mais pobres da sociedade, são vistas como atividades para preencher lacunas, algo que 

as crianças e os jovens não adquiriram seja da família ou da escola. A educação não 

formal, neste caso, seria definida como: "[...] uma formação a mais para crianças, jovens 

                                                           
3 “[...] a descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem o 

exercício do poder de Estado, mas devem ser Plano subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços 

de educação, saúde, cultura e pesquisa científica” (BRASIL, 1995, p. 12). 
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e adultos das classes dominantes e como uma educação compensatória, como 

complementar para as crianças, jovens e adultos das classes populares" (GARCIA, 2008 

p. 9). Conforme análise de Garcia (2008, p. 09), o cuidado, nesse sentido, é de que: 

 

[...] as "populações marginalizadas" não sejam mais uma vez vítimas 

das propostas que são pensadas para elas e não junto com elas, e que, 

pelas características econômicas, não passem a ser vistas como 

necessitadas de cuidados em separado dos demais, delegando à 

educação social a responsabilidade de sanar os problemas dessa 

população e adaptá-la ao convívio social, ou o social sendo a "marca" 

da educação que é só para aqueles que têm algum problema, nesse 

caso, de origem econômica. 

 

Para uma melhor atuação das ONGs “[...] é importante que as ONGs e 

instituições que se dedicam a educação social tenham clareza de seu projeto político, 

atuando junto com as comunidades que atendem e visualizando os projetos de 

transformação dessas comunidades” (GARCIA, 2005, p. 10). É necessário que não 

sejam atividades de caráter assistencial, direcionadas a população de baixa renda, tido 

como excluídos, mas sim, “[...] uma área importante na formação dos indivíduos, 

abrangendo cultura, arte, formação política etc” (GARCIA, 2008, p. 8). 

 É preciso ainda transparência, como afirmam Bayma (et al. 1995), o governo 

não pode controlar estas organizações, mas pode fiscalizar sua real atuação, para 

garantir eficiência nos serviços prestados, assim como na prestação de contas dos 

investimentos agindo na não banalização dos serviços prestados pelas ONGs, que não 

devem ser uma mera reprodução do que o sujeito da qual é direcionada já tem 

conhecimento, mas sim, agir em conjunto com outras instituições privadas ou públicas. 

   

Neste caso, o terceiro setor deveria ser tratado como prioridade de 

governo, como instituição responsável pelo avanço social, não como 

um parceiro (eventual) de segunda classe, destinado a tarefas 

(complementares) menos nobres (MORALES, 1998, p. 18). 
 

De acordo com Viriato (2004), há um descompromisso por parte do Estado no 

que se refere à prestação de serviços básicos das políticas educacionais, isentando-se da 

responsabilidade e transferindo para o Terceiro Setor, gerando assim, esvaziamento dos 

direitos e culpabilização do indivíduo quanto a sua condição social. 
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CAPÍTULO II – A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: HISTÓRICO, SUA 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA E A FORMAÇAO DO PEDAGOGO 

 

Sabendo da importância da atuação do Pedagogo em espaços de educação não 

formal, torna-se necessária a discussão a partir de um histórico de seu surgimento e a 

caracterização de sua dimensão pedagógica, visando compreender a formação do 

Pedagogo nesses espaços, bem como suas responsabilidades no que se refere aos 

processos educativos que ocorrem por meio de suas práticas e direcionamentos 

metodológicos. Nessa perspectiva, a compreensão dos aspectos apresentados, é o 

objetivo desse capítulo. 

 

2.1 EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: CONTEXTO HISTÓRICO  

 

O termo "não formal" segundo Trilla (apud ALMEIDA, 2011, p. 67) "[...] se 

populariza durante a Conferência Internacional sobre a Crise Mundial na Educação que 

aconteceu na Virginia, Estados Unidos, em 1967". A educação não formal é um campo 

recente, cujos conceitos e definições permanecem em reformulações. Esta definição 

como não formal supõe que ela venha a ser contrária a educação formal, o que não 

acontece. A educação não formal vem durante esses anos conquistando seu espaço.  

A educação pode ser dividida segundo Trilla (apud ALMEIDA, 2011) em três 

partes, sendo elas: formal e não formal, pertencentes a uma subclasse de educação, pois 

possuem intencionalidade nas ações, sistematização e metodologia. E a educação 

informal que poderia ser associada à educação transmitida, por exemplo, pela família, 

conforme define Gohn (2006, p.1) “[...] educação informal socializa os indivíduos, 

desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar no 

uso da linguagem, segundo valores e crenças de grupos que se frequenta ou que 

pertence por herança, desde o nascimento”. 

Embora haja esta comparação entre educação não formal e formal, Trilla (apud 

ALMEIDA, 2011, p. 69) ressalta que "O conceito de educação não formal não surge, 

especificamente, a partir da educação formal, mas pela observação de uma busca por 

uma formação integral do ser humano que ultrapasse uma relação “conteudista” de 

aprendizagem”. 
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Buscando a referida formação integral, a educação não formal segue referência 

dos parâmetros da educação formal, porém sua essência se constrói através da cultura e 

das relações de experiências, bem como diálogos e as condições sociais. Neste sentido, 

segundo Trilla (apud ALMEIDA, 2011), a educação não formal às vezes é conceituada 

como um complemento da formal e não como outro campo de atuação que possui sua 

própria metodologia.  

A educação não formal é recente em termos de bibliografia, pois como afirma 

Garcia (2008) às práticas ligadas a este campo já aconteciam no Brasil há muito tempo, 

porém eram denominadas como “[...] educação alternativa, educação complementar, 

jornada ampliada, educação fora da escola, projetos sócio-educativos, contra-turno 

escolar, segundo horário e outros” (GARCIA, 2008, p. 6). Sendo assim, em relação à 

bibliografia brasileira:  

 

[...] o que nos parece ser a primeira publicação que menciona a 

educação não-formal, considerando-a como um conceito já em uso, é 

o livro de Carlos Alberto Torres, publicado no Brasil em 1992, 

traduzido do inglês (The Politcs of nonformal education in Latin 

America, 1990). Essa obra se preocupou em estudar prioritariamente a 

educação de jovens e adultos na América Latina. Também na década 

de 90, vale destacar os trabalhos de Olga Rodrigues de Moraes von 

Simson, Renata Sieiro Fernandes, Margareth Brandini Park e os 

estudos e pesquisas realizados pelo GEMEC – Grupo de Estudos em 

Memória Educação e Cultura no Centro de Memória da Unicamp e as 

pesquisas de Maria da Glória Gohn. Libâneo (2002) em seu livro 

Pedagogia e Pedagogos, para quê? editado pela primeira vez em 1998, 

traz uma discussão sobre a definição de educação formal, não-formal 

e informal, inseridos em um de seus capítulos. No Brasil, referindo-se 

a pesquisas e estudos do campo da educação não-formal, é possível 

considerá-lo como uma nova área, em formação, que ainda está se 

descobrindo e se conhecendo. Dessa forma, a educação não-formal no 

Brasil, está sendo construída, tendo como interlocutores, as pesquisas 

já produzidas em outros países, e as recentes produções brasileiras 

sobre o tema. Além de considerarmos que as contribuições também 

vêm de outras especificidades da educação e de outras áreas do 

conhecimento (GARCIA, 2008, p. 6). 

  

A discussão sobre educação não formal, segundo Trilla (apud ALMEIDA, 

2011), tem suas raízes primeiro nos Estados Unidos e Europa, no Brasil começa ganhar 

espaço em 1980 através de “[...] campanhas de alfabetização, educação de jovens e 

adultos, educação para o trabalho e projetos de educação popular" (TRILLA apud 

ALMEIDA, 2011, p. 69). Nos anos de 1990, devido à mudança da política e economia e 

também do mercado de trabalho, como afirma Garcia, (2008, p. 5) "[...] um fator que 
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interferiu no surgimento e crescimento do campo da educação não-formal foi o das 

necessidades e exigências das indústrias e do mercado profissional, que nem sempre 

encontram profissionais habilitados para suprir a demanda existente". 

A educação não formal passa a ganhar mais força quando surgem as ONG's e 

OSCIP's (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público). Sendo assim:  

 

É neste contexto que emerge a educação não formal, tendo como lema 

a cidadania e a emancipação. Surgem no Brasil as primeiras pesquisas, 

encontros e reflexões sobre este campo. Um marco significativo foi a 

institucionalização da disciplina de educação não formal no curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp, oferecida pela 

Professora Olga Rodrigues de Moraes von Simson, em 1989, como 

disciplina optativa, mas que logo depois passou a ser obrigatória no 

currículo (TRILLA apud ALMEIDA, 2011, p. 70). 

 

Neste sentido, como afirma Garcia (2008) através dos movimentos sociais que 

buscavam a democratização da educação e também o combate ao analfabetismo é que 

compreendemos a importância das propostas da educação não formal, no sentido de 

compreender a educação de maneira mais ampla. 

Historicamente, no Brasil, conforme análise de Simson, Park e Fernandes (2001) 

para os homens nobres eram aceitos dois tipos de mulheres, uma que seria para cuidar 

da família e dos serviços domésticos e outra que era mundana, usada para satisfazer os 

desejos sexuais desses homens. E nesta relação do homem com outras mulheres não 

exigia a obrigação de arcar com as despesas no caso de uma gravidez. Então, no período 

colonial surgem no Brasil instituições para o recebimento e cuidados dessas crianças 

que eram denominadas "enjeitadas".  

 

Essas organizações, interligadas e seguindo uma lógica comum, 

procurarão transformar os acolhidos em cidadãos "úteis à Pátria e a si 

mesmos", afastando o perigo de hordas de crianças e jovens vivendo 

em mendicância, da prostituição e prestes a cair na marginalidade 

social. São as irmandades de misericórdia que, através das santas 

casas e rodas de expostos, cuidarão de receber os expostos ou 

enjeitados e criá-los com a utilização de amas-de-leite até os 3 anos. 

Procurarão também colocá-los em casas de famílias dos 3 aos 7 anos, 

para educá-los ou encaminhá-los aos recolhimentos, onde, 

posteriormente, receberão uma educação para o trabalho (SIMSON; 

PARK; FERNANDES; 2001, p. 15). 

 

 Surgiram neste cenário, conforme afirma Simson, Park e Fernandes (2001), 

muitas formas de exploração permitidas pelas normas institucionais de crianças 
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abandonadas, por exemplo, algumas famílias se propunham a cuidar de meninas 

abandonadas, porém a transformavam em criadas não remuneradas.  

 As autoras afirmam que no final do séc. XIX os médicos higienistas, por meio 

de campanhas, se posicionavam contra a “roda dos expostos4” com a proposta de 

combate a mortalidade infantil, elaboram então um projeto de política pública. Neste 

período, Simson, Park e Fernandes (2001) afirmam ainda que os termos "criança" e 

“adolescente” eram empregados aos filhos de família de boa condição financeira e 

social e "menor" às crianças desfavorecidas ou que foram abandonadas.   

 

Como parte da ideologia filantrópica surge a preocupação com a 

educação e proteção da mulher como fator primordial para a formação 

das futuras gerações e a prevenção do crime e do abandono. Era 

importante proteger a mãe, para que esta chegasse ao término da 

gestação e não abandonasse o filho (SIMSON; PARK; FERNANDES; 

2001, p. 17). 

 

 Diante disto, o papel da mãe era de grande importância para o desenvolvimento 

das crianças. "Surgem assim, os primeiros ensaios em políticas sociais e programas de 

assistência à infância desvalida" (SIMSON; PARK; FERNANDES, 2001, p. 17). O 

Estado passa a assumir sua responsabilidade com a infância e, conforme afirmam as 

autoras, somente após 1920 é que o Estado se responsabiliza pela infância de crianças 

em situações de risco, desfavorecidas, as quais tiveram, historicamente, seus direitos 

negados e violados. Na atualidade, ainda que não seja de forma mais efetiva, tem-se 

percebido, por parte do Estado, um maior envolvimento deste no que trata sua ação no 

campo da criança e do adolescente em situação de desproteção, sendo que, hoje, estes 

sujeitos se constituem enquanto parte integrante das políticas sociais.  

A partir deste breve apontamento da visão histórica do tratamento dado às 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Brasil, apontado por 

Simson, Park e Fernandes (2001), é possível entender sua influencia na educação formal 

bem como na não formal. Segundo as autoras, neste período o Estado se ausentou de 

suas responsabilidades, após isto é: 

 

Restabelecido o Estado de Direito, o Brasil montou o novo Código da 

Criança, fundado nos princípios do Estado Protetor e Interventor do 

                                                           
4 “Entre os séculos XVII e XIX, a sociedade ocidental católica desenvolveu uma forma de assistência 

infantil chamada Casa da Roda dos Expostos, que deveria garantir a sobrevivência do enjeitado e 

preservar oculta a identidade da pessoa que abandonasse ou encontrasse abandonado um bebê” 

(TORRES, 2006, p. 107). 
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Bem-Estar Social de todas as minoridades. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), de 1990, representa verdadeira revolução nas 

questões da criança. Mas existe um profundo entre as normas e a dura 

realidade da infância brasileira. Dá-se o retorno da responsabilidade 

para o nível municipal e para a sociedade civil através de instituições 

confessionais e não-governamentais (SIMSON; PARK; 

FERNANDES, 2001, p. 17). 

 

   As autoras afirmam que a relação entre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e a realidade em que vivem as crianças, é diferente. E que há ainda o repasse da 

responsabilidade que deveria ser do Estado para a sociedade civil, bem como para as  

Organizações Não Governamentais. 

 Seguindo este modelo colonial, como afirmam Simson, Park e Fernandes (2001) 

a escolarização era dividida em duas partes, sendo: ensino para as crianças pertencentes 

à elite, cujo objetivo era pautado na educação para a liderança e o ensino público para 

essas crianças historicamente excluídas, com foco na educação para o trabalho. E neste 

processo, faz-se uso da responsabilização e culpabilização do indivíduo e também do 

“modelo de família aceitável”, padrão, sendo a desestruturação familiar, uma das causas 

que justificavam os fracassos. 

De acordo com Simson, Park e Fernandes (2001), no Brasil a educação não 

formal cresceu devido às políticas sociais e econômicas que foram adotadas, 

principalmente em se tratando de sujeitos pertencentes às camadas menos privilegiadas 

da população. Neste sentido, as autoras afirmam que existe, neste cenário, muitas 

instituições e organizações preocupadas em inserir estes sujeitos na sociedade. Algumas 

crianças possuem contato com a escola, porém não se veem representadas neste 

contexto, pois as aprendizagens, e informações que não condizem com sua realidade 

cultural, estas crianças tendem a deixar a escola.  

 

Esses adolescentes e essas crianças em situação constante de risco 

constituem parte do grupo do qual tratamos quando falamos dos 

envolvidos em atividade de educação não-formal, contando ainda com 

crianças e, adolescentes que já vivenciam o afastamento da escola 

formal, e, concomitantemente, uma aproximação com o mundo da rua. 

Portanto, analisando esse cenário é que podem ser propostas formas 

alternativas e ou paralelas de trabalhos nas instituições educacionais 

não-formais (SIMSON; PARK; FERNANDES, 2001, p. 12) 

 

Simson, Park e Fernandes (2001) afirmam ainda que, a maioria dessas crianças 

perde sua infância tendo que trabalhar para colaborar com o orçamento de sua família. 

A criança, neste sentido, assume responsabilidades que não cabe a sua faixa etária.  
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Apesar de, no Brasil, a educação não formal ser destinada a classes sociais mais 

pobres, como afirmam Simson, Park e Fernandes (2001), esta deveria ser acessível a 

todos. Apesar disso a educação não deve ser restrita as classes sociais, e cabe aos 

educadores promover interação do saber que as crianças e os jovens já possuem com o 

que eles podem adquirir através do processo. É preciso, conforme afirmam as autoras, a 

criação de um vínculo afetivo para que o trabalho dos educadores se tornem 

significativos aos sujeitos envolvidos. 

 

2.2 EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS: SUA DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

 

O que torna o homem humanizado, como afirma Sá (2000) é o trabalho, o 

homem estabelece relação com a natureza, consigo e com os outros seres humanos 

através do trabalho, compreendido como atividade teórico e prática. Exercendo 

atividades para modificação e garantia da sobrevivência o homem vai criando sua 

cultura e os saberes.  

O trabalho no contexto capitalista, ainda de acordo com Sá (2000), é marcado 

pelo rompimento entre a teoria e a prática.  

 

O princípio educativo, que se configura aí, parte da divisão social e 

técnica do trabalho e este referencial, ou melhor, este princípio 

organizador acabará moldando as formações sociais e culturais da 

sociedade burguesa (SÁ, 2000, p. 175). 

 

Havendo esta separação entre a teoria e a prática, no campo da formação e das 

relações educativas, haverá na sociedade, os indivíduos tidos como intelectuais e os 

manuais. Farias (2012) ressalta o sistema dual de ensino, que faz a separação entre 

trabalho manual e intelectual, em que às classes mais pobres era ofertada educação 

profissional e elementar e, às classes mais altas, o ensino médio e superior. Na inserção 

ao mercado de trabalho, ainda como afirma Sá (2000) também haverá divisão entre as 

funções, sendo melhores cargos, os de planejamento, direcionados aos intelectuais, e os 

cargos de execução para os manuais.  

Sendo o trabalho a base para a construção do saber, da transformação e produção 

de cultura, como afirma Sá (2000), existe intencionalidade e uma dimensão pedagógica. 

Segundo SÁ (2000 p. 176), "[...] caracterizar a Dimensão Pedagógica é buscar 

possibilidades de educação para a cidadania, para a melhoria de qualidade de vida e da 
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comunidade". É reconhecer os limites das instituições que ofertam educação não formal 

ao que se refere a "[...] construção de um processo de hegemonização do discurso 

solidário e transformador" (SÁ, 2000, p. 176). Segundo o que afirma Fonseca (2006, p. 

3) “Evidencia-se, pois, pela diversidade de práticas educativas em desenvolvimento no 

presente contexto e com vistas a diferentes objetivos, a presença de uma ação 

pedagógica intencional na sociedade”. A compreensão da dimensão pedagógica 

presente no trabalho educativo das instituições não formais implica:  

 

 [...] entender as possibilidades históricas de transformação social 

através do trabalho de elevação cultural e moral dos sujeitos 

históricos, partindo do pensamento gramsciano, tomar o núcleo do 

bom senso existente no senso comum e, à luz da natureza de cada 

espaço de trabalho educativo não-escolar, trabalhar para que as 

pessoas de uma determinada comunidade atendida ou participante 

daquela instituição ampliem suas possibilidades de atuarem como 

cidadãos engajados na construção de uma nova hegemonia social (SÁ, 

2000, p. 176). 

 

Como afirma Sá (2000), as práticas educativas que acontecem tanto em espaços 

formais quanto nos não formais são atividades que o homem desenvolve de acordo com 

a situação histórico-social para produzir a existência material e intelectual dos 

indivíduos. Segundo Fonseca (2006) a necessidade de transformações na sociedade 

contemporânea é marcada pela diversificação de espaços educativos, sendo formais e 

não formais que requerem novas formações e ampliação do trabalho pedagógico. 

Portanto, existe uma intencionalidade neste trabalho que se organiza para atingir 

objetivos definidos. 

Dos objetivos da educação não formal, segundo o que define Gohn (2006) pode-

se destacar o aprendizado adquirido através da convivência em grupo das diferenças, 

construção do respeito mútuo entre as diferentes culturas, a capacidade de se colocar no 

lugar do outro em busca da construção da identidade do grupo em si. Fortalecimento de 

regras éticas e condutas de boa convivência na sociedade. A educação não formal em 

suas dimensões, como afirmam Perrude e Silva (2013), se sobressai à aprendizagem 

política, pois é elemento importante para formação dos indivíduos e se aplica a qualquer 

faixa etária. 

Segundo Gohn (2006), a educação não formal carece de definição de objetivos, e 

de sistematização das metodologias que são utilizadas, bem como da utilização de 

instrumentos avaliativos e de acompanhamento dos trabalhos que são desenvolvidos nas 
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instituições. Enfatiza a importância da metodologia e caracteriza como o ponto mais 

fraco da educação não formal. As metodologias utilizadas na educação formal são 

sistematizadas e organizadas seguindo padrão de conteúdos estabelecidos por lei, 

enquanto que na educação não formal, as metodologias são pensadas a partir da cultura 

e interesse do grupo atendido, uma vez que: 

 

O método nasce a partir de problematização da vida cotidiana; os 

conteúdos emergem a partir dos temas que se colocam como 

necessidades, carências, desafios, obstáculos ou ações 

empreendedoras a serem realizadas; os conteúdos não são dados a 

priori. São construídos no processo (GOHN, 2006, p. 31). 

 

Gohn (2006) destaca que a educação não formal tem um caráter humanista, visa 

à formação integral do individuo. A educação não formal tem intencionalidade, metas e 

objetivos, por isso faz-se necessário que haja metodologias, que são criadas a partir do 

modo de agir e pensar o mundo que rodeia os indivíduos que estão inseridos no 

processo, a partir de atividades dinâmicas que vão se alterando, conforme interesse e 

surgimento de novos acontecimentos. 

A educação não formal se diferencia da educação social do século XX, como 

afirma Gohn (2006), pois a característica mais marcante da educação social é inserir os 

tidos "excluídos" no mercado de trabalho, enquanto que o objetivo da educação não 

formal é pensar na formação do indivíduo como um todo, como um cidadão de direito, 

age em parceria com a educação formal a fim de fortalecer o senso crítico. A educação 

não formal visa incluir os indivíduos na sociedade através de lutas sociais, programas 

contra discriminações, e também para garantir o conhecimento referente às diferentes 

culturas.  

Ainda como afirma os estudos de Gohn (2006), a educação não formal busca 

como objetivo uma educação democrática, de igualdade, de cidadania e liberdade. 

“Precisamos de uma nova educação que forme o cidadão para atuar nos dias de hoje, e 

transforme culturas políticas arcaicas, arraigadas, em culturas políticas transformadoras 

e emancipatórias” (GOHN, 2006, p. 37).  É necessário reconhecer a importância da 

educação não formal na construção de uma sociedade igualitária e democrática. A 

atuação do pedagogo nestes espaços: 

 

[...] não se situa apenas no âmbito do conhecimento, mas envolve 

também uma dimensão ética, na medida em que lida com valores, 

interesses e concepções de homem e de mundo que estão na base dos 
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processos de formação realizados com crianças, jovens e adultos, 

tendo em vista a sua preparação para a vida social, a participação 

cidadã e a inserção no mundo do trabalho (FONSECA, 2006, p. 6). 

 

A atuação do pedagogo neste espaço não se reduz apenas ao âmbito do 

conhecimento, como no espaço de educação formal, a atuação é muito abrangente, pois 

o profissional da educação: 

 

Em todos esses campos de exercício profissional, desenvolverá 

funções de gestão e formulação de políticas educacionais; organização 

e gestão de sistemas e de unidades escolares; de projetos e 

experiências educacionais; de planejamento, coordenação, execução e 

avaliação de programas e projetos educacionais, relativos às diferentes 

faixas etárias (criança, jovens, adultos, terceira idade); na produção e 

difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo 

educacional e outras (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 254). 
 

Libâneo e Pimenta (1999) abordam a redução da ação pedagógica à docência, 

sem reduzir a devida importância que a docência traz consigo, mas que, ocorrendo este 

reducionismo, consequentemente ocorre um estreitamento da pedagogia, que vai além 

da docência, além dos muros da escola. 

 

Não é possível mais afirmar que o trabalho pedagógico se reduz ao 

trabalho docente nas escolas. A ação pedagógica não se resume a 

ações docentes, de modo que, se todo trabalho docente é trabalho 

pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 252). 

 

Gohn (2006) destaca a importância do papel do educador no processo, pois são 

fundamentais para a articulação dos conteúdos, promove atividades inclusivas e de 

interação do grupo. Libâneo e Pimenta (1999) discorrem sobre a importância da 

formação dos profissionais que atuam no âmbito não formal.  

 

Assim, tanto nas iniciativas de programas de educação popular, 

dirigidos aos mais heterogêneos segmentos da população não 

formalmente escolarizada, quanto nas propostas de intervenção 

pedagógica nas atividades de cunho cultural, desenvolvidas pelos 

novos e sofisticados meios de comunicação de massa, passando pela 

necessária liderança nos diversos movimentos sociais, a presença e a 

participação de profissionais da educação se fazem relevantes e 

imprescindíveis (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 253). 
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Para formar educadores que atuem nestes espaços no qual realize o trabalho com 

intencionalidade, a fim de transformar a condição social e criar novos cenários 

educativos, de acordo com Sá (2000) a formação não poderá ocorrer fora da 

Universidade, uma vez que: 

 

Só a Universidade poderá garantir, através das suas atividades de 

pesquisa, ensino e extensão, as devidas condições acadêmico-

científicas para uma formação de qualidade. A interlocução com as 

diversas e diversificadas áreas do conhecimento é fundamental para 

uma ciência aplicada como a Pedagogia. A História, Filosofia, 

Sociologia, Psicologia e Antropologia têm fundamentado a produção 

de uma Teoria Pedagógica, porém outros aportes teóricos se mostram 

prementes para entendermos as determinações complexas que 

permeiam as relações superestruturais de uma “comunidade” global e 

que interferem e determinam a constituição desses novos espaços não-

formais de manifestação humana (SÁ, 2000, p. 178). 

 

Quanto à dimensão pedagógica explicitada por Sá (2000, p. 176), "É preciso, 

pois, captar, compreender especificidade, a história, o discurso, a cultura, as mediações 

que constroem o trabalho educativo não-escolar e as relações que desenvolve com a 

sociedade civil". Neste sentido, a dimensão pedagógica busca a educação para a 

cidadania, busca a formação plena do indivíduo no sentido de, a partir da análise da 

realidade, melhorar sua qualidade de vida bem como o da comunidade. 

Portanto, há uma emergência das universidades, em especial dos cursos de 

Pedagogia em fortificar a discussão sobre a dimensão pedagógica do trabalho educativo 

não formal e de atuação do pedagogo nestes espaços. 

 

2.3 O CURSO DE PEDAGOGIA: DIRETRIZES NACIONAIS E CURRÍCULO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA 

 

As Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia regulamenta no que diz 

respeito à formação do Pedagogo, a participação na organização e gestão, bem como: 

 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;  

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 
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XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares (BRASIL, 2006, p. 2). 

 

Neste sentido, as diretrizes nacionais prevê a atuação do pedagogo em espaços 

não formais, em que participa da aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos 

envolvidos, e esta atuação pode ocorrer inclusive na gestão e as funções do pedagogo 

neste espaço incluem desde planejamento até avaliação de projetos educativos que 

acontecem no espaço de educação não formal. 

Também prevê, no Art. 5º no que diz respeito também ao papel da educação não 

formal e do profissional que nela atua:  

 

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 

sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e 

outras; 

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças 

de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras; 

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a 

área educacional e as demais áreas do conhecimento; 

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para 

elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 

avaliação do projeto pedagógico; 

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares; 

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre 

outros: sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências nãoescolares; sobre processos de 

ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; 

sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho 

educativo e práticas pedagógicas (BRASIL, 2006, p. 2) 

 

O pedagogo que atua na educação não formal deve então identificar os 

problemas socioculturas agindo de maneira a superar a exclusão, sendo elas de qualquer 

tipo. O pedagogo tem então que ter uma visão ampla de diversidade, para saber lidar 

com as diferenças e neste sentido trabalhar em equipe.   

O curso de Pedagogia especificamente da Universidade Estadual de Londrina 

busca uma formação ampla com prioridade em formar o profissional para atuação no 

ambiente escolar, pelo que consta no Projeto Político Pedagógico para o currículo de 
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20105. A formação ampla se dá no que se refere à atuação em "[...] outras instituições, 

associações, organizações e grupos dos diferentes segmentos da sociedade". 

(LONDRINA, 2010, p. 12).  

Neste sentido, em relação à atuação em espaços de educação não formal, o curso 

capacita o profissional para atuar: 

 

[...] na docência e na gestão pedagógica – planejamento, organização e 

desenvolvimento do trabalho pedagógico que se desenvolve em 

espaços não escolares (movimentos sociais, espaços comunitários, 

projetos educativos vinculados ao Poder Público ou nas ONGs) 

(LONDRINA, 2010).  

 

O objetivo do curso de Pedagogia expresso no Projeto Político Pedagógico “[...] 

é a formação de um profissional que seja capaz de articular os objetivos educacionais, 

com base nos pressupostos sócio-históricos, políticos e culturais, às diferentes 

abordagens metodológicas priorizando a formação integral” (LONDRINA, 2010, p. 10). 

Dos objetivos específicos do perfil do profissional que conclui o curso de 

Pedagogia, no que consta na Resolução CEPE/CA n° 0109/2009 da Universidade 

Estadual de Londrina da qual tem relação com os objetivos da educação não formal, 

estão: 

Compreender currículo como processo por meio do qual os grupos 

sociais transmitem e reelaboram continuamente seus conhecimentos na 

prática de conservação e transformação da realidade. Analisar a 

configuração educacional da atualidade. Entender a formação docente 

como processo de profissionalização baseado em conhecimentos 

filosóficos e científicos (LONDRINA, 2009, p. 9). 

 

A gestão implica na atuação do pedagogo, conforme explicitado na proposta 

curricular ora em análise (LONDRINA, 2010, p. 9) "[...] como coordenador do processo 

de democratização do trabalho pedagógico", tanto nas unidades escolares, como 

também nas não escolares. Para a formação do pedagogo é necessária a existência de 

conhecimento pedagógico, que tem por objetivo a clareza da intencionalidade do projeto 

educativo, que é definida pela interação entre os sujeitos envolvidos no processo. de 

acordo com a proposta curricular, “O Curso de Pedagogia é o que, de maneira mais 

abrangente, fornece os conteúdos e práticas vinculados a atividades docentes, 

                                                           
5 O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina passou por algumas reformulações e o 

currículo tomado para análise é a última versão, de 2010, que sofreu reformulação.  
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entendidas como ação educativa e processo pedagógico dentro e fora do espaço escolar” 

(LONDRINA, 2010, p. 10). 

Das matérias que são ofertadas que abrangem a educação não formal, o curso 

oferece a disciplina “Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar e Não Escolar A”, é 

uma disciplina ofertada no segundo ano, anual e com carga horária teórica de 120 horas. 

Quanto à ementa, esta disciplina busca abordar a relação de família e escola e a 

participação da comunidade no processo. Caracteriza o espaço de educação não formal 

e muito brevemente as funções do pedagogo nestes espaços.  

O próximo contato com a educação não formal neste curso volta a aparecer na 

disciplina “Coordenação do Trabalho Pedagógico em Espaços de Educação Não 

Formal” ofertada no quarto ano do curso, disciplina semestral com carga horária teórica 

de 60 horas, cujo objetivo é abordar a organização do trabalho pedagógico nestes 

espaços, a relação da educação com os movimentos sociais e as perspectivas de atuação 

do profissional pedagogo nos diferentes espaços de educação não formal.  

A prática neste espaço acontece por meio da disciplina de estágio “Estágio 

supervisionado em gestão da educação não-formal” que acontece no quinto ano, com 

carga horária de 72 horas. O estágio pelo que define a ementa busca contemplar a 

atuação do Pedagogo na Gestão dos espaços de atuação na educação não formal bem 

como a elaboração, acompanhamento do desenvolvimento das avaliações dos projetos 

educativos desenvolvidos. 

O curso atinge os objetivos iniciais propostos que é a prioridade da formação 

para a educação formal, com maior ênfase na Educação Infantil, porém o caráter 

educativo da atuação do pedagogo sofre, como afirmam Perrude e Silva (2013), 

limitação teórica dos cursos de formação de professores, inclusive o de pedagogia, que 

não oferece contato literário suficiente para subsidiar a atuação do profissional neste 

espaço. É necessário que se tenha o pedagogo atuando neste espaço, pois, é preciso que 

o profissional tenha clareza das especificidades pedagógicas do campo. 
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CAPÍTULO III – O PAPEL DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS DE 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E O TRABALHO COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE LONDRINA: DESAFIOS 

PARA SUA ATUAÇAO 
 

Neste capítulo busca-se, em um primeiro momento, promover uma reflexão 

sobre a atuação do pedagogo em espaços de educação não formal tendo como foco o 

trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, tomando 

como referencia para esta discussão os documentos que embasam o trabalho com 

crianças e adolescentes nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no 

município de Londrina, Paraná, bem como visa apresentar, por meio de entrevistas, a 

percepção que o pedagogo tem a respeito de sua atuação na instituição/ONG onde atua, 

buscando ainda compreender a dimensão pedagógica, a especificidade de seu trabalho, 

bem como os desafios de sua atuação nesse espaço.  

 

3.1 ASPECTOS GERAIS REFERENTES AO TRABALHO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO 

MUNICÍPIO DE LONDRINA: O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 

As pedagogas entrevistadas, quando questionadas a respeito dos documentos ou 

referenciais que a instituição se ampara para organizar suas atividades, mencionaram 

que, além do Projeto Político Pedagógico da própria instituição, estas também seguem 

enquanto orientação para as atividades que são desenvolvidas, o documento intitulado 

“A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias do Ministério de 

Desenvolvimento Social” e o “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”. 

O Serviço de Apoio Socioeducativo (SASE), de acordo com Fuhrmann e Paulo 

(2014), consiste em uma parceria entre o município e as organizações não 

governamentais que prestam serviço de assistência às crianças e adolescentes, no 

período de contraturno da escola do inicio de 1990. Este serviço era ofertado como 

extraclasse por um curto período, depois passou a ser integrado às políticas de 

assistência social, e vem sendo utilizado e melhorado até a atualidade, se tornando uma 

política social municipal. 

 

Acredita-se que as sucessivas tentativas de sistematizar, 

organizar e normatizar os serviços socioeducativos, no nível 

municipal, em todo o Brasil, foram em parte reparadas pela 

Resolução CNAS n. 109, de 11 de novembro de 2009, que 
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aprovou a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social 

(Loas) e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

designando diretrizes mínimas para a implantação e 

funcionamento dos Sase.  A partir dessa resolução, os serviços 

de apoio socioeducativos em meio aberto passaram a ser 

normatizados pela Assistência Social com a denominação de 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. No 

entanto, na prática, no dia a dia do Serviço institucionalizado, 

pouco mudou. A alteração tem mais a ver com a premência de 

uma fonte de recursos permanente para a manutenção do serviço 

do que propriamente com uma proposta pedagógica 

(FUHRMANN; PAULO, 2014, p. 561). 

 

Os serviços de apoio socioeducativos, como definem Fuhrmann e Paulo (2014), 

estão organizados dentro do "Sistema Único de Assistência Social (Suas), referenciados 

pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras – municipal) dentro da 

gradação de baixa complexidade, nominado como Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos" (FUHRMANN; PAULO, 2014, p. 561). Ainda segundo as 

autoras, o público alvo do serviço são as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em 

situação de vulnerabilidade social. Os serviços são divididos entre: Serviço de Apoio 

Socioeducativo e Trabalho Educativo. Ambos:  

 

Objetivam o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários pautados pela perspectiva da inclusão social, 

emancipação, autonomia através do desenvolvimento de 

competências para a compreensão crítica da realidade social 

contemporânea. Para além, contribuem para a inserção, 

reinserção e permanência de jovens e crianças no meio escolar 

formal (FUHRMANN; PAULO, 2014, p. 561). 

 

 O documento (BRASIL, 2010) indica que a materialização dos direitos 

socioassistenciais, consagrados na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 

2004, exigiu a construção de documentos normativos e orientadores de âmbito nacional, 

a destacar: 

 

[...] a Norma Operacional Básica (NOB), aprovada pela Resolução do 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n°130/2005, que 

disciplina e organiza o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

em todo país; o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 

e Transferências de Renda (aprovado pela Resolução CIT n° 7/2009); 

e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (aprovada 

pela Resolução CNAS n° 109/2009). Esses documentos impactaram, 
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sobremaneira, a organização, a articulação e a regulação de serviços, 

programas, projetos e benefícios da Assistência Social, tendo em vista 

a efetivação e a consolidação do SUAS como sistema público 

garantidor de direitos de proteção social à população brasileira. 

Somados a essas iniciativas também foram realizados pesquisas e 

estudos com o objetivo de avaliar a execução, a eficiência e a eficácia 

de programas e serviços (BRASIL, 2010). 

 

 O documento produzido em 2010, intitulado “Orientações técnicas sobre o 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 

15 anos” ressalta que as crianças e adolescente possuem seus direitos assegurados pelas 

leis, porém, algumas sofrem formas de violação desses direitos conquistados, possuindo 

assim a cidadania comprometida. Este cenário acontece por meio das desigualdades 

sociais, nos processos excludentes e que dificultam e muito o acesso dessas crianças e 

jovens às políticas públicas. "Assim, a vulnerabilidade é constituída por fatores 

biológicos, políticos, culturais, sociais, econômicos e pela dificuldade de acesso a 

direitos, que atuam isolada ou sinergicamente sobre as possibilidades de enfrentamento 

de situações adversas" (BRASIL, 2010, p. 17).  

 A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias se organiza por níveis de 

complexidade que regulamentam o atendimento, sendo um deles o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que possui relação com o Serviço de 

Proteção e Atendimento à Família. Conforme consta no documento, se trata de um:  

 

Serviço realizado em grupos, organizados a partir de percursos, de 

garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o 

seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com 

famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de 

intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula 

e orienta usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 

vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-

se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade. Fortalecer vínculos familiares 

e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter 

preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 

desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao 

alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social (BRASIL, 2009, p. 9).  

 

 Ao que se refere aos objetivos do atendimento de crianças e adolescente de 6 a 

15 anos, o documento orienta para a construção de espaço de convivência, formação 

cidadã e participação social e desenvolvimento da autonomia. Quanto às atividades 

realizadas elas devem ser lúdicas, esportivas e culturais com ênfase nas formas de 
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expressão, da interação dos grupos, socialização e proteção social "[...] cujas atividades 

contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem 

como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na 

prevenção de situações de risco social" (BRASIL, 2009, p. 10).  

 O documento regulamenta os objetivos específicos para cada faixa etária, sendo 

de 6 a 15 anos:  

 

- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 

- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário 

e social e o desenvolvimento de relações de efetividade, solidariedade 

e respeito mútuo; 

- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e 

cultural das crianças e adolescente, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar 

sua formação cidadã; 

- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão crítica e da realidade social e do 

mundo contemporâneo; 

- Contribuir para a inserção e permanência do jovem no sistema 

educacional (BRASIL, 2009, p. 12). 

 

 Dos 15 aos 17 anos os objetivos além de participação cidadã, incluem o 

fortalecimento de vínculo com a família e a comunidade, bem como incentivo a 

permanência ou ao retorno dos jovens para o sistema formal de ensino. As atividades 

destinadas a esta faixa etária devem, abordar questões ligadas à juventude, que possam 

desenvolver um senso crítico e formação desses jovens. As atividades também devem 

desenvolver a oralidade por meio de atividades comunicativas, inclusão digital e 

também orientação profissional, estas atividades devem englobar cultura, arte, lazer e 

esporte, os objetivos específicos para esta faixa etária contemplam:  

 

- Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescente e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 

- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário 

e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade 

e respeito mútuo; 

- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e 

cultural dos jovens, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo 

social; 
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- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo; 

- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como 

direito de cidadania e desenvolver conhecimento sobre o mundo do 

trabalho e competências específicas básicas; 

- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no 

sistema educacional (BRASIL, 2009, p. 13). 

 

Neste sentido, de acordo com os objetivos no documento “O Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes” orienta 

atividades socioeducativas, sendo elas:  

 

a) complementar as ações da família e da comunidade na proteção e 

no desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento 

dos vínculos familiares e sociais; 

 b) assegurar espaços de referência para o convívio grupal, 

comunitário e social e para o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

c) possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e 

cultural das crianças e dos adolescentes, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar 

sua formação cidadã; 

d) estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo;  

e) contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema 

educacional (BRASIL, 2010, p. 37). 

 

 

As ações socioeducativas6 desenvolvidas no município de Londrina, Paraná, 

buscam oportunizar aos indivíduos aprendizagens cujo objetivo é o desenvolvimento 

suas capacidades, para a transformação da sociedade, conforme documento que respalda 

o trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo neste município 

(LONDRINA, 2009). Essas atividades implicam convívio social e participação política, 

bem como conhecimento sobre cultura, ética, saberes acerca de seus direitos 

assegurados por lei como cidadão.   

Levando em consideração estes documentos que dão base e orientam o trabalho 

que devem ser realizados pelas ONGs, na sequência serão abordados os dados 

levantados por meio das entrevistas.   

                                                           
6 De acordo com o documento "Parâmetros das ações socioeducativas" do município de São Paulo, por 

ações socioeducativas, entende-se que são: “Caminhos estratégicos para o enfrentamento da desigualdade. 

Pensar política de proteção ao grupo infanto-juvenil é problematizar a ausência de oportunidades para 

esta população e, sobretudo, oportunizar aprendizagens que resultem efetivamente em conquista de 

equidade” (SÃO PAULO, 2007, p. 12). 
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3.2 A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS: SUBSÍDIOS TEÓRICOS 

PROPICIADOS PELA FORMAÇÃO 

 

 O objetivo deste subitem é trazer, por meio dos dados levantados da pesquisa de 

campo, em que foram entrevistadas cinco pedagogas que atuam na gestão e 

coordenação de Organizações Não Governamentais (ONGs) do município de Londrina 

onde ocorreu a formação das Pedagogas entrevistadas, bem como os conteúdos e 

matérias relacionados à educação não formal que embasaram a formação inicial, dos 

sujeitos entrevistados.  

 A entrevistada “Pedagoga A” se formou pela Universidade Estadual de Londrina 

no ano de 2007 e atua na educação não formal há 10 anos e nunca atuou na modalidade 

formal. A “Pedagoga B” se formou na Universidade Norte do Paraná, no ano de 2007. 

Atua na educação não formal desde o ano de 2005. Esta entrevistada já atuou na 

educação formal, mais precisamente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, 

na rede privada.  

 A “Pedagoga C” se formou na Universidade Estadual de Londrina no ano de 

1987, sendo que na educação formal esta profissional atuou no começo de sua carreira e 

na educação não formal, ela atua desde 1º ano de 1989. Outra entrevistada, a “Pedagoga 

D” se formou na Faculdade Oswaldo Cruz em São Paulo no ano de 2011, relata que em 

sua experiência profissional sempre atuou na educação formal, e que sua atuação na 

educação não formal, é bem recente, atua a pouco mais de 1 (um) ano.  

 Já a entrevistada “Pedagoga E” se formou pelo Centro Universitário Filadélfia 

(UNIFIL) no ano de 2006. Atua na educação não formal a 1 (um) ano e 6 meses e atuou 

por um longo período na educação formal. 

 Quando questionadas sobre as matérias ou conteúdos que abarcavam sua 

formação no que se refere à educação não formal, a maioria das entrevistadas relatou 

que foram poucas as disciplinas e conteúdos nos quais o tema foi abordado. Outras 

como: Pedagoga C e D relatam que não havia este tema em seu currículo.  

 A entrevistada “Pedagoga B” relatou que: “[...] na grade curricular vigente neste 

período não havia uma disciplina que discutisse especificamente a educação não formal. 

Porém, nas disciplinas de “gestão” e “atuação do pedagogo” foram citados de forma 

bem superficial”.  
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 Da mesma forma, as pedagogas entrevistadas citaram alguns conteúdos que 

tinham relação com a educação não formal, como legislação, conceito de Organizações 

Não Governamentais (ONGs), relação entre educação formal e não formal.  

 A entrevistada “Pedagoga A” relata que: “[...] na minha formação eu não tive o 

estágio, nenhum contato com a prática na educação não formal, o estágio foi 

implementado no currículo depois do meu”.  

 De acordo com os relatos fornecidos pelas pedagogas entrevistadas, o curso de 

pedagogia nos quais fizeram suas formações, ofereceu limitação teórica no que se refere 

à educação não formal, o que pode ser confirmado por meio dos estudos de Perrude e 

Silva (2013, p. 52) “Muitas vezes, os próprios cursos de formação de professores, e em 

especial os de pedagogia, não privilegiam em seus currículos, uma fundamentação 

mínima que ampare o profissional que irá atuar nesse campo”.  

 As pedagogas com formação mais antiga relatam menor contato em sua 

formação, com temáticas que abordassem a educação não formal. Porém, atualmente, as 

Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006), conforme visto no 

Capítulo II, estabelece e regulamenta que a formação desse profissional deva ser 

contemplada com uma base teórica que capacite este profissional a atuar tanto nos 

espaços formais, quanto nos espaços de educação não formal. 

 

3.3 A DIMENSÃO PEDAGÓGICA DO TRABALHO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

 

 As pedagogas entrevistadas foram questionadas sobre quais eram os objetivos e 

as metas do espaço onde atuam. As respostas se assemelham bastante entre elas. Foram 

mencionadas questões como: formação plena e cidadã; transformação da sociedade; 

favorecer o acesso aos recursos, serviços e políticas de proteção às crianças e 

adolescentes com perspectivas de desenvolvimento integral; desenvolver o 

protagonismo; fortalecer construção de identidade individual e coletiva; propiciar a 

convivência em uma sociedade multicultural; incentivar pessoas que interajam com 

criticidade e criatividade na construção de uma sociedade mais solidária; participar do 

processo de construção de uma cultura solidária e de justiça social; promover 

construção de conhecimento de forma significativa. A partir dos elementos fornecidos 

por meio desta pergunta foram também questionadas sobre como caracterizavam a 

dimensão educativa do espaço onde atuam. 
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Quando questionadas a respeito da dimensão educativa, as respostas variaram 

bastante. Porém, a maioria das entrevistadas (três pedagogas) fizeram menção às 

dimensões metodológicas que orientam as atividades desenvolvidas no espaço, que 

seriam elas: estética, ética, afetiva, reflexiva, cognitiva, lúdica e dialógica. Tais 

dimensões foram justificadas pelas pedagogas entrevistadas, como sendo a base para a 

busca, por meio de convívio lúdico, solidário e afetivo, do desenvolvimento da vida 

pessoal e coletiva, em que as crianças e adolescentes no exercício da cidadania estejam 

sempre comprometidos com o bem estar social.  

 Segundo as pedagogas “D e E”, no planejamento das atividades e ações dos 

educadores do espaço onde atuam deve conter pelo menos uma, mas, se possível todas 

essas dimensões. A “Pedagoga D” menciona os eixos que devem nortear as atividades 

desenvolvidas no espaço onde atua, quais sejam: convivência social, participação 

cidadã, para o desenvolvimento do trabalho com crianças e pré-adolescentes e esses 

dois eixos, mais o eixo “mundo do trabalho” para os jovens com idades entre 15 e 17. 

Além das dimensões metodológicas citadas, como é possível observar na fala da 

pedagoga B: “A principal dimensão educativa se dá na convivência entre as pessoas 

onde umas com as outras trocam experiências e formam seus conceitos em relação ao 

mundo”. 

 A dimensão pedagógica que guia o trabalho nos espaços não formais, conforme 

observado nas falas das pedagogas acima entrevistadas, encontram respaldo teórico em 

autores como Sá (2000) e Fonseca (2006) entre outros. Conforme afirma Sá (2000) a 

dimensão pedagógica é a busca pela cidadania e melhoria da realidade de vida dos 

indivíduos envolvidos. Complementando esta ideia Fonseca (2006) afirma que se trata 

de uma dimensão pedagógica que visa diversos objetivos, e essas ações pedagógicas 

devem ser intencionais. E nestes objetivos Gohn (2006) destaca a convivência em 

sociedade, a construção do respeito à diversidade, o exercício de se colocar no lugar do 

outro. Além da aprendizagem política que Perrude e Silva (2013) ressaltam como 

elemento de grande importância para a formação em qualquer faixa etária.  

 Ainda em sua fala a “Pedagoga B” complementa: 

 

Criação de espaços socioeducativos pautados pela liberdade de 

expressão; corresponsabilidade e participação dos educandos; 

Construção do sentimento de pertença na valorização do espaço onde 

estão inseridos; valorização do saber e vivência concreta dos 

educandos; construção e produção coletiva de conhecimentos; 

articulação entre projetos pessoais e coletivos; reflexão crítica 
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permanente sobre todas as formas de discriminação e preconceito; 

educação para a diversidade.  

  

 Portanto, as atividades desenvolvidas nestas instituições possuem em seus 

planejamentos, caráter intencional e não somente de assistência, no sentido de nortear as 

atividades seguindo objetivos, formação cidadã, política, de convívio social e coletivo, 

reflexão crítica, também entendimentos sobre o respeito às diversidades e desconstrução 

de preconceitos, a fim de refletir sobre as discriminações e as formas de exclusão que 

existem em nossa sociedade. 

Embora, duas pedagogas tenham obtido formação inicial pela Universidade 

Estadual de Londrina, a formação aconteceu antes da reformulação do currículo de 

2010, este que é mencionado no capítulo II e que já conta com maior abordagem sobre a 

educação não formal, bem como estágio nesta modalidade.  

 

3.4 AS DIFICULDADES DO PEDAGOGO QUE ATUA NO CAMPO NÃO FORMAL 

 

 Quando questionadas sobre quais são as dificuldades encontradas para um 

pedagogo que atua em espaços de educação não formal, todas as pedagogas relataram 

em suas falas a falta de preparo e experiência para atuar, a necessidade de formação 

continuada visto que em suas formações iniciais tiveram pouco ou nenhum subsídio 

teórico para atuação na educação não formal. Quando questionadas se depois de 

formadas se sentiram preparadas para atuar na educação não formal, todas as respostas 

obtidas foram no sentido negativo, ou seja, que não, que tiveram que aprender na 

prática, e que também recorreram à formação continuada. A entrevistada “Pedagoga B” 

diz:  

 

Considero a formação como algo importante para a atuação do 

Pedagogo em espaços não escolares. Apesar de, atualmente as 

instituições de Ensino Superior garantir essa disciplina na Grade 

Curricular, acredito que a carga horária de estágio obrigatório poderia 

ser maior, possibilitando maior prática nesta atuação, além de 

discussões teóricas. Quando me formei, já atuava na educação não 

formal como educadora social, não me sentia preparada, apenas com a 

formação na Graduação. Depois disso, quando assumi um cargo de 

gestão na educação não formal, busquei uma especialização em 

“Pedagogia Social”, foi realizada na cidade de Campinas. 
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 A “Pedagoga B” menciona que com apenas a formação em Graduação e apesar 

de ter tido experiência na educação não formal como educadora, ainda assim não se 

sentia preparada para atuar no cargo de gestão ou coordenação em educação não formal, 

sentiu a necessidade de fazer uma especialização. 

Já a entrevistada “Pedagoga D” relata que: 

 

A formação também dificultou no processo de acompanhamento, pois 

me sentia menos preparada, eu não tinha experiência alguma na área, 

mas recebi bastante orientação e também estudos de textos que dizem 

respeito à educação não formal, é o que tem me ajudado na prática. 

 

Então, todas as pedagogas entrevistadas relataram ter encontrado muitas 

dificuldades no que diz respeito à atuação no campo da educação não formal e 

relacionam essas dificuldades em especial, à sua formação, que avaliaram como 

insuficientes no que diz respeito à atuação do pedagogo nesse campo.  

Algumas das pedagogas entrevistadas, como a “Pedagoga D” e “Pedagoga E” 

relatam outras dificuldades além desta, como estabelecer relação com a equipe de 

assistência social, no sentido de que, às vezes, não entendem o princípio pedagógico das 

ações. A “Pedagoga E” relata que, muitas vezes, as atividades ficam muito ligadas à 

assistência e se perde um pouco do caráter educativo e pedagógico propriamente dito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

CONCLUSÃO 

 

As ações desenvolvidas no campo da educação não formal, por meio de ações 

coletivas e participativas, são ações voltadas à construção da cidadania em que as 

aprendizagens são construídas por meio das experiências e convivências de um 

determinado grupo. As ações advindas da educação não formal não são recentes, pois já 

vem sendo desenvolvidas há muito tempo no Brasil. 

É muito comum a comparação entre a educação não formal e a formal, como se 

estas duas modalidades competissem entre si. A educação não formal não se contrapõe à 

formal, mas também não é apenas uma forma de complementar esta segunda ou de 

preencher lacunas deixadas por ela, nem, tampouco, servir de depósito em que as 

crianças são levadas para que não fiquem nas ruas, para que estejam ocupadas com 

atividades enquanto não estão na escola. O objetivo da educação não formal, não é 

substituir a formal, mas, sim, propiciar formação cidadã e política, em que o indivíduo 

se reconhece como cidadão de direito e que possa conviver em sociedade com outros 

indivíduos, respeitando a diversidade. 

A atuação do pedagogo na educação não formal se faz necessária, pois as ações 

produzidas neste campo possuem intencionalidade, as atividades e a aprendizagem neste 

espaço não acontecem de forma espontânea, as atividades acontecem por meio de 

planejamentos que são feito pelos educadores, mas é sempre baseado no que os 

educandos trazem de seu cotidiano, suas vontades e interesses e estas atividades devem 

ser pensadas e direcionadas por um pedagogo, pois vai além do assistencialismo. O 

direcionamento e supervisão das atividades que acontecem nestes espaços são 

importantes, pois parte da formação e construção da cidadania dos indivíduos 

envolvidos. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi compreender a percepção que o 

pedagogo tem a respeito de sua atuação neste espaço, enfatizando as dificuldades 

encontradas na prática, bem como o confronto com a teoria. Enquanto questionamento 

inicial, o estudo buscou compreender em que medida a atuação do pedagogo em 

espaços de educação não formal tem se configurado como desafio a esse profissional? 

Por meio do estudo bibliográfico e da pesquisa de campo realizada, foi possível 

perceber que a atuação do pedagogo nos espaços de educação não formal, tem se 

configurado como desafio, na medida em que a formação inicial desse profissional  

oferece limitação teórica no que se refere a atuação do pedagogo no campo da educação 
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não formal, visto que, o trabalho de campo possibilitou a compreensão de que algumas 

das pedagogas entrevistadas tiveram pouco contato e, outras relataram que não tiveram 

nenhum contato, sendo assim, além da graduação, foi necessário recorrer a 

especializações.  

Há uma emergência por parte das universidades em fortalecer a discussão sobre 

a educação não formal em sua grade curricular, pois é um dos espaços onde é necessária 

a atuação do pedagogo, pois sabe-se que as atividades possuem intencionalidade, que 

existe uma dimensão pedagógica nestes espaços. A Universidade Estadual de Londrina 

apresenta um avanço em relação às discussões relativas ao tema educação não formal, 

embora a carga horária destinada a esta discussão no curso, em nossa avaliação, seja 

pequena, dada à complexidade e dimensão educativa deste espaço. Porém, em relação 

aos currículos anteriores, este que foi reformulado no ano de 2010, apresentou maior 

avanço em abarcar a discussão sobre a educação não formal como importante campo de 

atuação do pedagogo, visto que o interesse pelo tema se deu através da disciplina 

“Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar e Não Escolar A” ofertada no segundo 

ano.  

Duas pedagogas entrevistadas foram formadas pela Universidade Estadual de 

Londrina, uma relata que não teve nenhum e outra, teve pouco contato com as 

discussões sobre educação não formal, porém, o currículo em que aconteceu a formação 

delas é anterior ao mencionado no Capítulo II deste trabalho, em que é inserido também 

o “Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Não Formal”, com carga horária de 

72 horas.  

Pesquisar sobre este tema possibilitou maior contato com a realidade em que 

vivem as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Brasil, e 

perceber que a escola formal, em alguns momentos, não dá conta de inserir estes 

indivíduos e o fracasso é tido como responsabilidade do próprio indivíduo (criança e 

adolescente) e/ou de sua família. Destaca-se que, muitas vezes, a criança e o adolescente  

não tem condições de permanecer na escola por diversos motivos, sejam por não se 

enquadrar nos padrões tidos “normais”, sendo taxadas de “criança problema”, sendo a 

todo o momento desencorajado a transformar sua realidade social, ou por outras 

questões que a escola ignora. Estas crianças e adolescentes são a todo o momento 

privados de seus direitos, direitos estes que elas nem mesmo reconhecem como seus e 

que a sociedade tende a excluir e marginalizar estes indivíduos. Sendo assim, como 

profissional, seja da educação formal ou não formal, é necessário agir no sentido de 
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inserir estes indivíduos na sociedade, para que possam exercer sua cidadania, exigir seus 

direitos.  

Entendemos que o problema proposto, bem como os objetivos estabelecidos para 

este trabalho foram alcançados. A compreensão de que a reforma do Estado foi um 

elemento chave para a ampliação dos espaços de atuação do pedagogo, foi fundamental 

neste estudo, visto que as consequências advindas da reforma provocaram um cenário 

de precarização social fazendo com que tanto o poder público, quanto as organizações 

não governamentais, passassem a se envolver e a promover ações socioeducativas para 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  

A compreensão da atuação do pedagogo no campo da educação não formal e a 

identificação de uma dimensão pedagógica nas ações a serem desenvolvidas nestes 

espaços foram fundamentais para identificarmos as especificidades das ações, bem 

como a necessidade de que o trabalho seja desenvolvido a partir de uma dada 

intencionalidade pedagógica.  

 Para minha formação como pedagoga, esta pesquisa possibilitou reconhecer a 

importância da atuação do pedagogo nestes espaços e as dificuldades que este 

profissional enfrenta quando assume o trabalho nestes espaços, visto que não é um tema 

muito abordado nas licenciaturas, sobretudo nos cursos de pedagogia. A educação não 

formal não é mero assistencialismo, para que as atividades sejam coordenadas e 

direcionadas por qualquer profissional, de qualquer área, como já foi relatado 

anteriormente. Existe uma dimensão pedagógica, e uma intencionalidade em trabalhar 

nestes espaços e, se o pedagogo, ao iniciar seu trabalho neste campo já se depara com 

imensas dificuldades teóricas, que dirá outros profissionais (como os licenciados em 

educação física, artes, entre outros), os quais, muitas vezes, se quer estão ligados à 

educação.  
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ANEXO 
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ROTEIRO ENTREVISTA 

 

1) Você se formou em qual instituição? Em que ano? 

2) Quais eram as disciplinas/conteúdos que abordavam a educação não formal em 

sua graduação? 

3) Quanto tempo atua na educação não formal? E na formal, já atuou? 

4) Ao concluir sua graduação você se sentiu preparado para atuar no espaço não 

formal?  

5) Quais as dificuldades da atuação do pedagogo como gestor na educação não 

formal?  

6) Como você caracteriza a dimensão educativa do espaço onde você atua? 

7) Quais as especificidades do trabalho pedagógico? 

8)  Em quais documentos, ou referenciais a instituição se ampara para organizar 

suas atividades? Comente. 

9) Quais as metas e objetivos da instituição?  

10)  Você percebe a influência da educação não formal na educação formal? De que 

forma? 

 

 

 

 

 

 

 


