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RESUMO 

Este estudo tem o propósito de discutir sobre o campo da educação não formal, com a 
pretensão de analisar as práticas pedagógicas de pedagogos que atuam em espaços não 
escolares. Tendo a intenção de compreender como tem se dado a sistematização e 
caracterização das práticas pedagógicas, no que se referem ser professor, metodologias 
utilizadas, metas desejadas e organizadas, rotinas, espaços e recursos, aprendizagens e 
saberes. A pesquisa encontra-se em fase inicial com a construção de conceitos e 
mapeamento dos espaços, lócus da investigação, visitas e contatos com sujeitos envolvidos. 
Identifica-se que as práticas pedagógicas são redirecionadas no contexto dos espaços não 
escolares e que vem crescendo e que trata-se de um campo de pesquisa relativamente pouco 
explorado pela ciência da educação. 

 
Palavras chave: Educação não formal; Espaço não escolar; Práticas pedagógicas. 
 
 

RESUMO 
 

El estúdio tiene como objetivo discutir el campo de La educación no formal, con el fin de 
examinar las prácticas pedagógicas de los pedagogos que actúan en el espacio no formal. 
Intentamos entender la forma en que se han realizado la sistematización de esas prácticas y de 
que forma se han caracterizado lãs prácticas pedagógicas em lo que se refiere al maestro, lãs 
metodologías, los objetivos deseados además de las rutinas organizadas, los espacio y los 
recursos; el aprendizaje y el conocimiento. La investigación encontrándose en fase inicial. 
Encontramos que las prácticas de enseñanza se redirigen en el contexto de los espacios no 
escolares. Estos espacios han ido creciendo, pero es un campo de búsqueda relativamente 
inexplorado por La enseñanza de las ciências. 
 
Palavras clave: La educación no formal; el espacio no escolar; las prácticas de 
pedagógicas. 
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 Este artigo é fruto de pesquisa que se encontra em processo inicial, e parte da ideia 

como traz Gohn (2010) que a educação tem sido proclamada como uma das áreas-chave para 

enfrentar os novos desafios gerados pela globalização e pelo avanço tecnológico na era da 

informação. Sendo assim, a proposta do estudo partiu da ideia, inicial, que não há uma forma 

única nem um único modelo de educação (BRANDÃO, 1994). A preocupação está em 

compreender como vem sendo construídas as práticas pedagógicas nesses espaços não 

escolares, além dos muros da escola, envolvendo os contextos, sujeitos e aprendizagens. 

Em consonância com as discussões de um programa de pós graduação a nível de 

mestrado, na linha de “Formação Humana e Desenvolvimento Profissional Docente”. Nesse 

estudo partimos da ideia de formação de Garcia (1999) que apresenta- se como um fenômeno 

complexo e diverso sobre o qual existem apenas escassas conceitualizações, como realidade 

conceitual, não se identifica nem se dilui dentro de outros conceitos que também se usam, tais 

como educação, ensino, treino, etc. A formação inclui uma dimensão pessoal de 

desenvolvimento humano global que é preciso ter em conta face as outras concepções 

eminentemente técnicas. Sendo assim, tem a ver com a capacidade de formação, assim como 

a vontade de formação. 

As transformações ocorridas nos últimos anos no mundo do trabalho afetaram 

diretamente as diferentes esferas da vida do homem, inclusive em sua formação apontando 

novas necessidades formativas para acompanhar a nascente e explosiva sociedade da 

informação e do conhecimento.  

E a educação, um dos direitos do cidadão, nos conduz a refletir sobre as dimensões 

educacionais e as atuais exigências da sociedade em favor da cidadania. Fato que também 

recai sobre os diferentes campos de atuação da prática pedagógica do pedagogo. Franco 

(2011) reforça o fato de pensar que a educação se faz em toda sociedade, através de diferentes 

meios e em diferentes espaços sociais, a medida que a sociedade se tornou complexa, há que 

se expandir a intencionalidade educativa para diversos outros contextos, abrangendo 

diferentes tipos de formação necessários ao exercício pleno da cidadania; portanto as 

referências e reflexões sobre as diversas formas e meios de ação educativa na sociedade 

deverão também constar do rol da formação e da prática de um pedagogo, referendando-o 

como um dos agentes cujo papel social é transformador.  
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Acreditamos que as ações pedagógicas nos espaços não escolares1 podem ser 

assumidas pelo pedagogo, pois defendemos esta ideia e concordamos com Libâneo (1999) 

ao dizer que o pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, 

direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação 

de saberes e modos de ação, tendo em vista, objetivos de formação humana previamente 

definidas em sua contextualização histórica.  

Reconhecidas como educação não formal, conceituada pela primeira vez por 

Combs e Ahmed (Trilla, 2008), como toda atividade organizada, sistemática, educativa, 

realizada fora do marco oficial, para facilitar determinados tipos de aprendizagem a 

subgrupos específicos da população, tanto adultos como infantis. Afonso (1989) apud 

Gohn (2010), nos permite pensar em educação não formal sendo entendida como sinônimo 

de educação em espaços não escolares, ações pedagógicas além dos muros escolares. 

Assim, delimitamos que o espaço não escolar citado neste trabalho não será entendido 

como qualquer espaço além dos muros escolares, mas espaço este que exista educação não 

formal e que tenha pedagogos atuando. Compreendidos como: empresas, ONGs, hospitais, 

igrejas, espaços lúdicos, museus, dentre outros. 

A prática pedagógica em espaços não escolares, neste estudo, tem sido 

compreendida através de Veiga (1992) como uma prática social orientada por objetivos, 

finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. E que essa prática 

pedagógica esteja embasada na visão de Freire (1996) ao dizer que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção 

(p.47).  

O interesse em investigar as práticas pedagógicas nos espaços não escolares partiu 

da experiência vivenciada no espaço não escolar (a pedagogia hospitalar) e se fortaleceu a 

partir de estudos sobre o novo currículo do curso de Pedagogia da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN), que teve sua implantação no inicio de 2007.  

Observando o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), chama atenção duas disciplinas 

que o compõe: Estágio Curricular Supervisionado III com base na Resolução n 36/2010- 

CONSEPE que possibilita o aluno estagiar em espaços não escolares e a Prática 

Pedagógica Programada (PPP), cuja metodologia constitui no agrupamento de alunos 

orientados a desenvolverem atividades que tratam da observação, descrição sobre a atuação 
                                                           
1
 Afonso (1989) apud Gohn (2010) apontou que educação não formal pode ser entendida como 

sinônimo de educação em espaços não escolares, que compreendemos como ações pedagógicas além 
dos muros escolares.  
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de pedagogos em espaços escolares e não escolares. O currículo da Universidade busca 

atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia e 

Licenciatura de 2006 que sinalizou a importância e a necessidade de formar educadores 

para atuarem nos espaços não escolares.  

De acordo ao que cabe à Pedagogia, compreendemos que esta deve preparar os 

formandos tanto em relação aos conhecimentos teórico - prático, possibilitar ferramentas 

necessárias para a atuação docente, preparando o futuro professor para as diversas áreas e 

campos dos conhecimentos em contextos escolares e não escolares. Porém, como outros 

teóricos confirmam, a base de formação do pedagogo, continua nos dias atuais, nos cursos de 

Pedagogia, focando teorias e práticas pedagógicas em sala de aula. 

Sendo assim, essa priorização, com o foco no contexto da sala de aula, em ações 

pedagógicas dentro do ambiente escolar, contradiz a realidade de que há pedagogos atuando 

em contexto além dos muros escolares. Essas constatações fizeram surgir uma grande 

inquietação – De que forma as práticas pedagógicas de pedagogos que atuam nos espaços não 

escolares têm se constituído e caracterizado nos processos de ensino-aprendizagem? 

Com base neste ponto de partida, nossa intenção consiste através da pesquisa em 

andamento focar a atuação e a prática do pedagogo nos espaços não escolares, que se 

estrutura dentro do conceito de educação não formal. Nesse sentido, destacamos como 

objetivo do estudo proposto analisar de que forma tem se constituído e caracterizado as 

práticas pedagógicas de pedagogos de espaços não escolares, selecionados para o estudo 

espaços existentes no município de Mossoró/RN.  

Em relação aos objetivos específicos pontuamos caracterizar as práticas pedagógicas 

dos pedagogos que atuam nestes espaços não escolares, no que se referem ao ser professor 

nestes espaços e de educação não formal, metodologias utilizadas, metas desejadas, 

aprendizagens e saberes dos seus alunos e avaliação. Buscamos também compreender as 

dificuldades apresentadas na relação teoria-prática para sua atuação nestes espaços e discutir 

como está estruturado e quais os fundamentos teórico-metodológicos do curso de 

pedagogia/UERN que se voltam para a formação do pedagogo em espaços não escolares. 

Vale salientar, a existência desses espaços e da atuação de pedagogos neles. 

Observamos que nos últimos anos houve um aumento significativo desses espaços, desta 

forma, é que sentimos a real necessidade de maior aprofundamento e compreensão do 

processo da ação pedagógica além da escola e de conhecermos quem são esses pedagogos 

inseridos, qual o tipo de formação adequada, como atuam.  
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A vivência das práticas pedagógicas no espaço não escolar  

Nossa experiência num período de quatro anos (2006 a 2010) como professora de 

crianças hospitalizadas, trabalhando com o projeto Classe Hospitalar do Estado de São Paulo, 

na cidade de São Paulo, mais especificamente no Hospital Instituto da Criança – HCFMUSP, 

oportunizo-nos vivenciar diversas práticas pedagógicas nesse ambiente e o envolvimento em 

situações específicas que exigiram novos paradigmas e olhares a respeito da nossa formação 

enquanto profissional de educação.  

As práticas pedagógicas no ambiente hospitalar, além da sua função educacional de 

ensino-aprendizagem a cada aluno hospitalizado, estabelecem relações e socialização entre as 

pessoas, pois consigo traz um pouco do lá de fora, a vivência, o estabelecer vínculos de 

amigos na classe, o poder ir à escola, estudar/aprender, fazer suas atividades, ter um pouco da 

sua rotina lá de fora como: atividades de casa (nomeada como: “tarefa de leito”), ter professor 

mediador no processo de desenvolvimento e aprendizagem, possibilita a participação atuante 

da família no andamento escolar e restabelece o vínculo escolar. Como traz Ceccim (1999) ao 

dizer que o ensino e o contato da criança hospitalizada com o professor no ambiente 

hospitalar, através das chamadas classes hospitalares, podem proteger o seu desenvolvimento 

e contribuir para a sua reintegração à escola após a alta, além de proteger o seu sucesso nas 

aprendizagens (p.02). 

É percebido que o profissional da educação nos ambientes hospitalares crie e 

ressignifique suas práticas a todo tempo, pois na busca de atender seu proposto de levar a escola 

em um ambiente hospitalar, como primeiro passo estabelecendo o olhar, pois o aluno 

hospitalizado que está na condição de paciente, não se refere à passividade escolar; refere-se 

ao estado hospitalizado. Que há situações de pacientes bem variados caracterizando um 

atendimento individualizado, atividades direcionadas a dificuldade de aprendizagem do aluno 

respeitando seu tratamento, busca-se a realização de qualquer atividade no mesmo dia, há 

necessidade do conhecimento do meio, salientando ainda as crianças portadoras de doenças 

graves e complexas ficam por muito tempo internadas, com interrupção de seus estudos, e 

assim, muitas vezes, tendo somente a oportunidade de estudar dentro do hospital através das 

classes hospitalares.  

A esses atendimentos são classificados por quem são os alunos hospitalizados e suas 

particularidades em nível de aprendizado, assim elaborando um plano de trabalho mais 

sequencial e interdisciplinar, segue o exemplo de quatro situações diferentes: 
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1) Aluno que nunca foi à escola, pois vive dentro de hospitais.  

Salientando neste caso, que acreditamos que a responsabilidade do professor 

hospitalar é não somente atendê-lo como também matriculá-lo em uma 

escola para que, quando receber alta hospitalar, tenha condições de dar 

continuidade aos seus estudos; 

2) Aluno que frequentava escola, porém é internado no hospital e 

permanece por longo período; 

3) Aluno que está em uma escola, é internado por um tempo, tem alta, 

volta para sua escola de origem, depois é internado novamente, fazendo 

disso sua rotina;  

4) Aluno da Hemodiálise e Terapia Renal Substituiva que na maioria das 

vezes não fica internado, mas ele está todos os dias no hospital e mesmo 

tendo maior frequência escolar, tem suas atividades e seu andamento escolar 

comprometidos pelos efeitos do tratamento.  

 

Focando essa experiência, enquanto pedagoga que atuou num espaço não escolar, 

aprofundamos, ampliamos, redirecionamos diversas práticas pedagógicas. O envolvimento 

em situações específicas que exigiram novos paradigmas e olhares a respeito da nossa 

formação e prática enquanto pedagoga. As práticas pedagógicas desenvolvidas nesse 

espaço nos fizeram perceber a necessidade de apropriação de conhecimentos que são 

construídos em um ambiente para além da escola, a urgência em exercer outras formas de 

docência e de novos perfis profissionais para uma educação e práticas além dos muros da 

instituição escolar.   

Esta vivencia com as práticas pedagógicas no interior do hospital foi o sinalizador 

para refletir sobre como o pedagogo vem exercendo, sistematizando e caracterizando suas 

funções pedagógicas entrelaçando seus conhecimentos adquiridos na universidade nos 

contextos da educação formal, uma vez que sua formação em Pedagogia é focada para as 

praticas e os contextos escolares.   

É de responsabilidade dos cursos de Pedagogia a formação inicial dos pedagogos, 

os quais atuam no processo educacional e articulam teorias e práticas que acabam focando 

somente o âmbito escolar. Apesar de redirecionarem seus currículos para o atendimento 

dessas novas necessidades de ações educativas diferenciadas. Na tentativa de melhor 

entender estas formas de educação, salientamos a necessidade de pedagogo atuar nesses 

espaços.  
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Pretendemos discutir e pensar conceitos, práticas que auxiliem na compreensão 

destes espaços educativos em ascensão, num universo em que as pesquisas, em geral, 

debruçam-se mais sobre os resultados dos processos educativos que envolvem sujeitos 

“excluídos” na busca por brechas de inclusão social do que análises epistemológicas das 

ações sociais de caráter educativos (MOURA;ZUCHETTI, 2007). 

 

 

Educação não formal: contextos, conceitos e práticas. 

A educação perpassa nossa vida toda, esta educação2 pode ser definida como um 

conjunto de ações que devem, ao mesmo tempo, levar o sujeito a desenvolver suas 

capacidades intelectuais, os valores, normas, comportamentos, mas também a produzir e 

aprender conhecimentos que promovam a sua inserção na sociedade.  

Ao pensarmos em educação e onde ela se desenvolve, logo nos vem a “escola”, 

porém como traz Brandão (1994) não há uma forma única nem um único modelo de 

educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor. 

A sociedade moderna tem uma necessidade inelutável de processos educacionais 

intencionais, implicando objetivos sociopolíticos explícitos, conteúdos, métodos, lugares e 

condições específicas de educação, precisamente para possibilitar aos indivíduos a 

participação consciente, ativa, crítica na vida social global (LIBANÊO, 1999). 

Sendo assim, sabemos que a Educação é conclamada também para superar a 

miséria do povo, promovendo o acesso dos excluídos a uma sociedade mais justa e 

igualitária, juntamente com a criação de novas formas de distribuição da renda e da justiça 

social (GOHN, 2010). E deste ponto de vista, é que se dá condução ao um novo campo da 

Educação que se estrutura: o da educação não formal. 

Na tentativa de melhor entender esta forma de educação, a não formal, 

compreendemos a necessidade do pedagogo em atuar nesses espaços além dos muros 

escolares. Salientando da responsabilidade dos cursos de Pedagogia a formação inicial3 dos 

pedagogos, os quais atuam no processo educacional e articulam teorias e práticas que 

acabam focando somente no âmbito escolar, mesmo tendo redirecionamentos nas diretrizes 

curriculares em busca de atender essas novas necessidades de ações educativas 

diferenciadas em outros contextos.  

                                                           
2 Esta visão geral de educação compartilhamos da ideia ANDER-EGG. 
ANDER-EGG, E. (1999). Introducción a la Planificación. Buenos Aires: Lumen. 
3 Para Imbernón (2006), refere-se ao conhecimento profissional de iniciação à profissão docente. A formação 
inicial deve fornecer as bases para construção de um conhecimento pedagógico especializado.  
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Vale salientar que o Conselho Nacional da Educação (2007) sinaliza para essa 

realidade das ações pedagógicas além da escola, quando diz que os cursos de graduação 

precisam ser orientados com base nas Diretrizes Curriculares, se distanciando das 

características de que muitas vezes se revestem, quais sejam, as de atuarem como meros 

instrumentos de transmissão de conhecimento e informações, e passarem a se orientar para 

oferecer uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios 

das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional.  

Sendo assim, muitos pesquisadores com a necessidade de compreender os campos 

que percorrem a educação, como vem se construindo e como ela se dá, podemos encontrar 

três tipos: a educação não formal, a educação informal e educação não formal.  

Autores como Afonso (1989), Libanêo (1999) e Gohn (2010) em seus estudos 

buscaram conceituar e diferenciar a educação formal, informal e não formal e se basearam em 

Coombs e Ahmed. Os pioneiros Coombs e Ahmed (1974) apud Trilla (2008) que trazem a 

educação Formal compreenderia “o sistema educacional” altamente institucionalizado, 

cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado que vai dos primeiros anos da 

escola primária até os últimos da universidade”, a educação não formal, “toda atividade 

organizada, sistematizada, educativa, realizada fora do marco do sistema oficial, para facilitar 

determinados tipos de aprendizagem a subgrupos específicos da população, tanto adultos 

como infantis” e a educação informal, “um processo, que dura a vida inteira, em que as 

pessoas adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes e modos de 

discernimento por meio das experiências diárias e de sua relação com o meio” (p.33). 

Em síntese, podemos dizer que a educação não formal é destinada a educação, os 

conhecimentos e práticas desenvolvidas dentro da escola, ao que se trata sobre educação 

informal esta que está no âmbito do meio social. E a educação não formal com uma certa 

sistematização, organizada, há intencionalidade e objetivos claros, mas que acontece em 

contextos  além dos muros escolares. 

Indo um pouco mais além, de acordo com Park (2007) os termos absorvidos para 

comporem o campo da educação não formal trazem consigo um imaginário de sentimentos 

que implica formas de se relacionar com o conhecimento, nos modos de fazer educação e da 

relação que quem ensina e quem aprende, mais ou menos abertos, flexíveis, criativas, 

transgressoras, transformadoras ou conservadoras. 

A educação não formal segundo Park (2007) é de um histórico de práticas 

diversificadas para diferentes idades, provenientes de diferentes áreas e grupos sociais, sendo 
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esses, da educação, saúde, economia, artes lazer, assistência social, políticas publicas, 

educação ambiental, mídia, movimentos sociais e etc. Podemos observá-las em ONGs, 

Museus, Hospitais, Igrejas, dentre outros, sendo instituições além do marco escolar. 

Percebendo que ao falar em não formal é pensarmos nas ações dos movimentos sociais nas 

lutas pelos exercícios da cidadania. 

Portanto, um ponto que vem marcar a educação não formal é que ela se encontra 

além do marco escolar, o espaço não escolar. Concordamos com Fernandes e Park (2007) ao 

salientar quando dizem que ao traçar o percurso do surgimento e usos do termo educação não 

formal, passando por definições oferecidas por alguns autores ao longo de um intervalo de 

tempo que vai do final dos anos 80 até a atualidade, entendem que ainda estão em momento 

de construção e que passam por críticas tanto relacionadas a sua termologia quanto por suas 

práticas e orientações no contexto atual. 

Compartilhamos deste pressuposto que a educação não formal esteja dentro da 

perspectiva de ampliar as experiências escolares, mas também de pensá-la como 

possibilidades também de outros conhecimentos adquiridos e ou até mesmo fazendo o papel 

da educação não formal como exemplo no contexto hospitalar - a Classe Hospitalar a aquelas 

crianças que não podem frequentar a escola, devido muitas vezes viver internada. 

O MEC em 1983 elaborou um material sobre a educação não formal, e conforme 

Ballalai a proposta deste trabalho não é se posicionar em favor da educação formal ou não 

formal, mas sim seus olhares sobre ela, garantindo assim, maiores possibilidades de 

compreender como estão sendo construídas as práticas nestes espaços. 

 

A recente proliferação de experiências que têm sido chamadas de educação 
popular e a consequente proliferação de textos em torno do assunto, assim 
como o limitado número de propostas de educação não formal, levadas aos 
mais variados cantos do território nacional, são frutos de algumas 
preocupações atuais do educador brasileiro: de um lado a própria deficiência 
da educação formal, comprovada pelas estatísticas que mostram o fato de ela 
não estar atendendo a  uma grande parte da população; do outro lado, a 
falência da escola frente aquilo que diz propor-se  a melhoria das condições 
de vida de cada individuo e da comunidade em que vive (BALLALAI, 1983, 
p.1). 
 

Observamos, até o momento, com base em materiais pesquisados, que a educação 

não formal está fortemente atrelada aos movimentos sociais em defesa de acesso a uma 

educação que possibilite não somente ter conhecimentos formais, mas uma educação que o 

possibilite estar preparado para o mundo, para a sociedade. Como traz Gohn (2009) a 

existência de um processo educativo no interior de processos que se desenvolvem fora dos 
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canais institucionais escolares implica em ter, como pressuposto básico, uma concepção de 

educação que não se restringe ao aprendizado de conteúdos específicos transmitidos através 

de técnicas e instrumentos do processo pedagógico.  

E com esse pensamento, além das concepções encontradas sobre educação não 

formal, distinguindo as diferencias entre o não formal, informal e formal, Gohn em seus 

estudos e na busca dessa conceituação do não formal no caminho pelas mudanças e 

transformações sociais, amplia o conceito afirmando: 

 

 [...] que é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 
coletivas cotidianas e acrescenta: a educação não formal, ao contrário não é 
herdada, é adquirida. Ela capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do 
mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimentos 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 é construído como resultado do 
processo voltado para os interesses e as necessitadas dos que participam 
(GOHN, 2010, p.19). 

 

Na educação não formal, os espaços educativos localizam-se em territórios que 

acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais 

informais, locais onde há processos interativos Intencionais (a questão da intencionalidade é 

um elemento importante de diferenciação). 

E concordamos com Gohn (2010) ao se referir um ponto chave pra compreensão de 

educação na formal é a intencionalidade das ações em contextos fora do contexto escolar. E 

ao pensamos em ação vamos nos referir as práticas pedagógicas. 

 Segundo afirma Veiga (1994) a prática pedagógica é uma prática social orientada por 

objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. “A prática 

pedagógica é uma dimensão da pratica social que pressupõe a relação teoria- prática, e é 

essencialmente nosso dever, como educadores, a busca de condições necessárias à sua 

realização (p.16).” 

E entende-se que o teórico é representado por um conjunto de idéias constituído 

pelas teorias pedagógicas, sistematizado a partir da prática realizada dentro das condições 

concretas de vida e de trabalho. (VEIGA, 1994, p.17) 

E ao pensarmos no lado objetivo da prática pedagógica como traz Veiga (1994) é 

constituído pelo conjunto de meios, o modo pelo qual as teorias pedagógicas são colocadas 

em ação pelo professor. Salientando que as observações já realizadas nos espaços não 

escolares deste trabalho apontam uma prática pedagógica que visa contemplar as necessidades 
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de cada sujeito envolvido nestes atendimentos. E isto, vem de encontra no que segundo Gohn 

traz sobre os objetivos que e a educação não formal tem se constituído: 

 

 [...] 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 sociocultural é uma meta na 
educação não formal. Ela prepara os cidadãos, educa o ser humano para a 
civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, individualismo etc ( GOHN, 
2010, p.29-30). 

  

De acordo com os estudos de Veiga (1994), que comungam com as discussões de 

Gohn (2010), ao afirmar que as ações, as práticas pedagógicas tem sua finalidade de 

transformação real, objetiva, de modo natural ou social, para satisfazer determinada 

necessidade humana. 

 

Algumas considerações  

 

A metodologia utilizada será uma pesquisa de cunho qualitativa, pois um dos 

desafios da pesquisa educacional é, portanto, captar o dinamismo dessa realidade, 

desvencilhando a complexidade de seu objeto de estudo em sua realidade histórica. A 

abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de 

que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pesquisa que nos permita 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo (BIKLEN E 

BOGDAN, 1994). Tendo como filiação teórica a Etnometodologia na educação que 

segundo Coulon (1995) trata-se de uma pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos 

utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias: 

comunicar-se, tomar decisões, raciocinar (p.30). Os procedimentos adotados para esta 

pesquisa são diário de notações, a observação participativa e entrevista semi - estruturada. 

Sendo que observação participativa, como apresenta a própria metodologia é a chave neste 

trabalho e permite-nos a exploração do ambiente, inserindo-nos como sujeito do ambiente 

e uma aproximação com o saber prático dos sujeitos existentes, compartilhando dos 

estudos de Biklen e Bogdan (1994) e Coulon (1995). 
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O trabalho encontra-se em desenvolvimento, até o momento, elaboramos o 

entendimento de algumas categorias de analise como ponto de partida, pois 

compreendemos que por tratar-se de uma pesquisa qualitativa as categorias surgirão nos 

dados colhidos. Na busca de identificar do que se trata a educação não formal e espaço não 

escolar para que obter maior clareza de qual espaço não escolar será tratado neste trabalho 

nos apoiamos em autores como Gohn (2010), Libâneo (1999), Trilla (2008), Afonso 

(1989) entre outros. Sobre as práticas pedagógicas apoiamos- nos em Veiga (1994) ao 

afirmar que é uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e 

inserida no contexto da prática social.   

Sobre o lócus de pesquisa, um contexto fora dos muros escolares, tem um caráter 

de atendimento ligado fortemente a escola, focado nas atividades a atender crianças 

hospitalizadas e que pelo tratamento longo elas ficam distante da vida escolar e acabam 

realizando suas atividades escolares no local, além de aplicação das avaliações, outro ponto 

importante notado foi o trabalho individualizado das pedagogas pensando nas dificuldades 

de cada criança.  

No ambiente há uma equipe multidisciplinar, com duas (2) pedagogas, 

responsáveis pela organização de todo o processo formativo educativo do ambiente, mais o 

atendimento pedagógico específico ao processo de ensino e aprendizagem do conteúdo 

escolar.  

A realização das primeiras visitas e contatos iniciais nos possibilitaram identificar 

que estes espaços estão sendo ampliados. Existe, de fato, a necessidade do trabalho do 

pedagogo na instituição. Outro ponto observado, diz respeito à formação desse pedagogo, 

profissional que deve ser preparado para atuar em diversos campos, pois percebemos a 

especificidade que o local tem e que as pedagogas precisaram se apropriar e adaptar nas suas 

práticas, portanto vislumbra-se uma formação teórico - prática condizente com seu campo de 

atuação.   

 E para finalizar, reconhecemos que há avanços significativos em relação à educação 

não formal. Compreendemos que a atuação e a prática pedagógica nos espaços não escolares, 

estruturada dentro da concepção de educação não formal, ações do campo educacional, não 

são tão recentes assim, nem de momento e nem específico da sociedade contemporânea, 

porém a partir dos anos 90 devido mudanças na economia, na sociedade e no mundo do 

trabalho, marcado por uma intensidade, vem se ampliando, fortalecendo e tornando se um 

campo de pesquisa. Como traz Garcia (2005) referendo-se a pesquisas e estudos do campo 

não formal, é possível considerá-lo como uma nova área, em formação. E que demonstra a 
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consolidação deste campo ao encontramos monografias, dissertações e teses produzidas na 

universidade sobre o tema.  
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