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RESUMO

O artigo trata do recorte do estudo que visou analisar as práticas pedagógicas de pedagogos que atuam no
espaço não escolar, no que se refere o ser professor, metodologias utilizadas, metas desejadas, recursos,
aprendizagens e saberes. O estudo apoiou-se em autores como Gohn (2010), Trilla e Ghanem (2008) e
Park (2007), Veiga (1994) e Franco (2012), Imbernón (2010), Gatti (2009), Pimenta (1999), Libâneo
(1999, 2011), dentre outros. A investigação nos possibilitou averiguar que o papel do pedagogo é essencial
nesses diferentes contextos educativos, e que o ser pedagogo e as suas práticas pedagógicas no campo da
educação não formal se constituem de diversos fatores (saberes, cultura, história de vida, formação, entre
outros), focando o redirecionamento e adaptações de ações que atendam as demandas e necessidades
desse contexto, significando assumir o papel de um educador social.
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ABSTRACT

This paper is resulted from the study who analyzed the pedagogical practices of teachers working at
non-school hours outside the regular school regarding teachers´ behavior , methods used, desired goals,
resources, learning and knowledge Gohn (2010), Trilla and Ghanem (2008) and Park (2007), Veiga (1994)
and Franco (2012), Imbernon (2010), Gatti (2009), Pepper (1999), Libâneo (1999, 2011), etc. The
investigation led us to ascertain the role of the teacher is essential in these different educational contexts,
and that being pedagogue and pedagogical practices in the field of non-formal education are constituted of
various elements, redirection and adaptations of practices that meet the demands and needs this context,
meaning assume the role of a social educator.
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Um dos fenômenos mais significativos dos processos sociais contemporâneos está no entendimento que
educação acontece em todos os momentos de nossas vidas, de maneiras e intencionalidades deferentes,
sendo assim, consideram-se os variados ambientes como produtores de conhecimentos. Portanto,
compreender e validar o desenvolvimento do sujeito como um todo, suas ações e práticas, requer observar
esses ambientes. Entendemos que a diversificação das atividades educativas, conduz, por consequência, a
uma diversificação da ação pedagógica na sociedade.

Esse artigo trata de um recorte do estudo em nível de mestrado, o qual convida o leitor a dialogar sobre o ser
pedagogo em contextos para além da escola, nos quais ocorrem atividades educativas, desenvolvimentos de
conhecimento e construções de saberes. Discutimos o campo da Educação não Formal[1], área que no Brasil,
a partir dos anos 1990 apresenta significativo crescimento, objetivando contribuir no processo educativo do
cidadão para sua inserção social, intelectual e do trabalho. Pontuamos como fato importante, que o campo do
não formal não é uma opção exclusiva pelas classes emergentes ou desfavorecidas, e sim de todos em busca
de “educações”.

Nos chama atenção, o considerável número de pedagogos hoje que tem desejado atuar fora do ambiente
institucionalizado, nos referendo ao campo de formal, a escolar. E, do outro lado reforçando a sociedade
contemporânea solicitando profissionais da educação, para atuar no campo da não formal, em especial o
pedagogo, assim, não o limitando somente ao espaço escolar.

Nessa perspectiva, chamamos a atenção ao Curso de Pedagogia para refletir sobre a atual formação inicial.
Uma formação que integre conhecimentos teóricos e práticos e, também, possibilite ferramentas necessárias
ao pedagogo para que tenha condições de atuar em diferentes locais nas quais desenvolvam ações
educativas.

O estudo procurou compreender a atuação de uma pedagoga no campo da educação não formal,
questionando a forma como vem se desenvolvendo as práticas pedagógicas de pedagogos com
crianças/adolescentes na relação de ensino. Considerado o ser professor fora do espaço escolar, às
metodologias utilizadas, às metas desejadas e organizadas, às aprendizagens e saberes dos seus alunos e as
práticas avaliativas.

O lócus da investigação foi Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região existente no
município de Mossoró/RN[2] (AAPCMR), local que envolve o ser pedagoga na relação de ensino-aprendizagem
de crianças com oncologia que passam por algum tempo na Associação e filhos de pais em tratamento,
nomeada como casa de apoio, esse ambiente oferta diferentes atividades educativas com respectivos
profissionais: aula de música, aula de dança, aula de natação, informativa, balé e sala de aula com a
pedagoga que foca dar continuidade aos estudos escolares das crianças e/ou reforço escolar.

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO INICIAL PARA ATUAÇAO DO PEDAGOGO

A primeira reflexão que propomos é sobre o que implica um professor que se prepara para estar em sala de
aula dentro da escola, ir atuar em outro ambiente. Quais são os trabalhos desenvolvidos por esses
profissionais que estão em diferentes contextos?
Como desenvolvem suas práticas pedagógicas?
Será que o período de formação inicial dará condição de atuar além dos muros da escola?

Considerando o pedagogo, aquele que lida com a mediação de conhecimentos e que tem como eixo central a
prática pedagógica, o ensinar o seu alunado, o ser facilitador de aprendizagens, então o que podemos esperar
da atuação do pedagogo em contextos fora da escola?
Como ele tem compreendido esses espaços?
Quais são as pontes entre a formação inicial e sua atuação?

Ao tratarmos do pedagogo que atua no campo do espaço não escolar, compreendemos que este busca fazer
pontes com os saberes exigidos/solicitados no espaço da escola. Portanto parte do seu papel e de sua
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identidade de professor.

A educação formal sempre esteve atrelada à evolução dos acontecimentos da sociedade em prol de preparar
o cidadão para a convivência, organização e preparação para o mundo do trabalho. À universidade, como
instituição que tem a função de contribuir para a educação, por sua vez, cabe à responsabilidade da formação
inicial e permanente[3].

Nos últimos anos, tivemos acontecimentos significativos que refletiram diretamente na sociedade, hoje vista
como democrática, plural, participativa, integradora e marcada pelo avanço das tecnologias. Por esse motivo,
vem solicitando um profissional docente que abandone a condição de mero transmissor do conhecimento e se
torne promovedor e transformador da educação.

A sociedade atual impulsiona na busca de uma nova concepção sobre a profissão docente, assim podemos
avançar e entender que o pedagogo e o seu fazer pedagógico não se limita a sala de aula (LIBANÊO, 2010),
mas que onde houver alguém que deseje aprender há espaço para o professor, por excelência, organizador e
mediador de práticas pedagógicas.

Consequentemente, no campo da formação inicial do professor a necessidade de ver suas concepções, seus
entendimentos dos elementos que envolvem a profissão do professor, que nos últimos anos tem havido
avanços significativos, assim como no campo do currículo possibilitando um conhecimento abrangente no que
se refere a questão teóricas quanto da prática e, mais recentemente, no campo do saber docente.

Ao discutir formação inicial, Imbernón (2010), refere-se à aquisição de um conhecimento profissional básico,
de iniciação a profissão. Um conhecimento pedagógico especializado proporcionado pela formação inicial, que
também deve favorecer as bases de elaboração desse conhecimento. Alerta para o papel primordial das
instituições ou cursos na preparação desse futuro professor, não só em relação ao conhecimento profissional,
mas a todos os aspectos que envolvem a profissão. E reforça sua proposição afirmando que,

Os futuros professores e professoras também devem estar preparados para
entender as transformações que vão surgindo nos diferentes campos e para
ser receptivos e abertos a concepções pluralistas, capazes de adequar suas
atuações ás necessidades dos alunos e alunas em cada época e contexto.
(Op.cit.p.61)

Observamos que os futuros professores são cobrados para novas tarefas e problemas que emergem da
educação para o século XXI. Além da escola e os desafios postos pela educação básica, estão sendo
solicitados a atuarem em outros contextos para além da escola. Como a formação inicial vem cuidando dessa
preparação?
Qual conhecimento?
Qual proposta pedagógica?
Qual currículo?

Garcia (1999) destaca que, para falar do currículo na formação inicial de professores é preciso partir do
modelo de escola, de ensino e de professor que se defende como válidos. E apresenta cinco orientações
conceituais sobre a formação de professores: acadêmica, tecnológica, personalista, prática e crítica.
Concepções que correspondem a tantas outras imagens de professor. Formar o professor como especialista
numa disciplina, como técnico, como pessoa, como prático ou crítico.

Cada programa de formação traça um perfil de professor, de forma implícita ou explícita. Portanto é político e
ideológico, necessita de pesquisa, debates, questionamentos. Para o autor as metas e finalidades na formação
inicial do professor recaem em grandes preocupações, pois envolvem as dimensões de conhecimentos,
destrezas, habilidades, competências e atitudes ou disposições.
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Compreendemos que uma das questões centrais da formação inicial é delinear o tipo de profissional que
pretende formar, para que contexto, e que ensino queremos que esse profissional desenvolva com seus
alunados. Portanto, a formação inicial envolve questões de cunho social, político, ideológico, cultural,
econômico.

Para Sacristán (In: Nóvoa, 1999), essas influências mais gerais inviabilizam a profissão docente em deter a
responsabilidade exclusiva sobre a atividade educativa, bem como a situação de desprofissionalização do
professor. Este profissional vive, de acordo com o estudioso, uma profissionalidade dividida, pois “as
profissões definem-se pelas suas práticas e por certo monopólio das regras e dos conhecimentos da atividade
que realizam” (Op.cit.p.68).

Ressaltando os princípios que norteiam o Curso de Pedagogia, de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia (2005), o graduando em Pedagogia trabalha com um repertório de
informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação
será proporcionada pelo exercício da profissão, fundamentando-se em interdisciplinaridade, contextualização,
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética.

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia – Parecer CNE/CP n°. 5/2005 – salientam a
importância e a necessidade de formar educadores para atuarem nos processos educativos de âmbito escolar
e de espaços não escolares[4].

No campo empírico percebemos que estes documentos oficiais do campo educacional, da política educacional
implementada á partir dos anos de 1990, apontam diferentes campos de atuação do profissional da educação,
a preocupação com um currículo que possibilite variados saberes, no entanto falta claramente uma ponte
entre o campo do conhecimento/teórico e o fazer pedagógico, não conseguimos identificar a presença da
autonomia profissional, do saber, dos elos do que foi aprendido em livros, na organização do fazer
pedagógico. Observamos que esse professor tem dificuldades em compreender os elementos que
fundamentam seu fazer pedagógico (práticas pedagógicas), para que em qualquer ambiente, seja escolar ou
não, saibam qual seu papel e não se percam em outros campos.

Justifica-se essa discussão em pesquisas desenvolvidas por Bernadete Gatti (2013), da fundação Carlos
Chagas, que apontam o Curso de Pedagogia ainda hoje ancorado no perfil de bacharelado, formando
especialistas e técnicos, distanciando-se da proposta dos documentos educacionais vigentes que apresentam
a tarefa de formar professores, com ênfase em professores alfabetizadores.

Gatti (2009) afirma que o grande desafio da formação inicial está em preparar o profissional de educação
para ser professor, aquele que está em sala de aula, lidando com o ensino-aprendizagem, com o currículo
escolar, com os conteúdos, com as metodologias, com o conhecimento, com as relações entre alunos e
professor, uma vez que, na atualidade, falta um repertório entre a teoria e a prática para a área de trabalho
desse professor, tornando assim um profissional frágil diante da sua própria profissão.

Pimenta (2002), ao se reportar à formação inicial, diz que os professores adquirem saberes sobre a educação
e a pedagogia nos cursos de formação, mas não estarão aptos a falar em saberes pedagógicos enquanto não
passarem pela prática em seu campo de atuação. Nesse ambiente, o contato com tais saberes possibilita
encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas práticas, confrontando-as. Sendo assim, “a
especificidade da formação pedagógica, tanto a inicial como a contínua, não é refletir o que se vai fazer, nem
sobre o que se deve fazer, mas sobre o que se faz” (HOUSSAYE, 1995 apud PIMENTA, 2002, p. 26).

Diante dessa discussão, ressalta-se que a formação inicial, enquanto espaço de construção do saber e do
fazer do professor, tem que avançar como ciência de educação e práticas educativas para favorecer subsídios
ao profissional da educação. Na medida em que avança no processo formativo, sua compreensão acerca dos
fenômenos educativos dá condições para que construa sua identidade. Assim, os diversos campos e contextos
da educação tendem a ser concebidos no âmbito do desenvolvimento profissional[5].
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SER PROFESSOR/PEDAGOGO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E OS DESAFIOS NA PRÁTICA

Ser professor, segundo Rubem Alves em entrevista a Itajubá em Foco, é ser um sedutor, aquele que desperta
a fome e o desejo de aprender. A esse respeito, Tardif (2010) diz que o professor é, antes de tudo, alguém
que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outro.

Os estudos de Piaget (1975), por sua vez, reconhecem a importância do professor como alguém que dispõe
de conhecimentos historicamente produzidos e proporciona condições para que a criança possa se apropriar
de tais conhecimentos.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, Parecer CNE/CP n°. 5. 05/2005
(p. 8), “o professor é agente de (re)educação das relações sociais e étnico-raciais, de redimensionamentos
das funções pedagógicas e de gestão da escola”.

Gohn (2010, p. 29), em outra perspectiva, ao dialogar sobre o professor no contexto da educação não formal,
acrescenta que ele é “aquele que está comprometido com a mediação de conhecimentos e o desenvolvimento
do sujeito trazendo como o grande Educador, aquele com quem interagimos ou nos integramos”.

Para esse trabalho, ser professor compreende o entendimento de todos os autores citados, tanto na escola
e/ou em espaços da educação não formal. É ser um profissional da educação envolvido com questões da
educação, sujeito produtor de saberes, que se constitui de inúmeros fatores ( culturais, sociais, éticos,
morais, de sua trajetória pessoal e profissional), não somente os exemplificados nas teorias e metodologias,
estando comprometido com as possibilidades do desenvolvimento do outro.

O professor hoje, diante das novas demandas sociais e da era tecnológica, tem o papel de não apenas ser um
transmissor de conhecimentos, mas também é responsável e envolvido com a formação de valores,
preparando a pessoa para a vida e o trabalho. Para isso, esse profissional precisa abrir espaços alternativos e
se integrar em discussões, reflexões, análises críticas e processos permanentes de formação, sendo
necessário que ele seja também um ser pesquisador (PIMENTA, 1999).

Ao analisarmos o ser professor em diferentes contextos, mesmo com base na formação inicial que está focada
na docência, percebemos que sua função não se limita apenas à mediação do saber, mas também envolve
(re)organização do saber e elaboração de novos saberes, sendo sua formação inicial a essência dessa
discussão.

O ser professor/pedagogo e o seu papel no campo da educação não formal, contexto específico desta
pesquisa, se constituem em diferentes momentos e perpassam variados elementos como: a formação inicial e
continuada, o ambiente no qual está inserido, as ações que o cercam, o perfil de crianças/adolescentes com
quem trabalha, as necessidades de cada sujeito envolvido com o aprender, sua visão de educação, dentre
outros.

Quando nos referimos ao ser professor, estamos tratando de sua profissionalidade, com base em Sacristán
(1999, p. 69), e trazendo como “a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, comportamentos,
conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor”. A
caracterização do ser professor em diferentes contextos educativos tem se constituído por um conjunto de
conhecimentos específicos, das relações, da particularidade do contexto, dentre outros. A formação inicial tem
tido papel importante para esse processo.

A fala da professora/pedagoga, sujeito da pesquisa, esclarece nossa afirmação:

Ser um professor no contexto fora da escola [silêncio/pensando] não deixa de ser
professor, mas é [silêncio/pensando], ele é muito mais, você é um
[silêncio/pensando], é um professor em um universo de outras áreas, de outras
profissões em uma só. É ser igual e diferente. Ser muito aberto, muito aberto a tudo
que possa vir, surgir e estar disposto a atuar como educador de muitas formas.
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Percebemos que essa construção do ser e fazer não são algo estático, linear, pois vai se moldando e se
(re)significando a cada situação. De acordo com Nóvoa (1996), ao buscar compreensão acerca dos caminhos
do ser professor, o perfil da identidade docente não é um dado adquirido, uma propriedade ou um produto
acabado, ele é um elemento em construção, dependente da maneira de ser e de estar na profissão.

Pimenta (1997, p. 76) contribui com as ideias defendidas por Nóvoa (1996) ao acrescentar que a construção
do ser profissional do professor é um processo que ocorre

[...] pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere a atividade
docente no seu cotidiano a partir dos seus valores, de seu modo de se sentir no
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas
angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como a
partir de sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e
outros agrupamentos.

As relações entre pares também são um somador para esse desenvolvimento de sua forma de ser
professora/pedagoga. No momento da observação[6], podemos perceber que não é tão fácil para um
professor lidar com as múltiplas equipes envolvidas no contexto não formal, uma vez que sua ideia de
atuação é historicamente construída para ter seu próprio espaço e ser “dono dele”. O trabalho em equipes, de
diferentes áreas, tem se somado às particularidades da educação não formal.

Em sua fala, a professora/pedagoga relata os desafios de estar em um contexto diferente do seu, o
familiarizado escolar.

Precisa tá aberta a tudo que venha a Casa, o trabalho com várias pessoas, as
situações inesperadas, as crianças com contextos inesperados, os desafios que o
próprio espaço que você tá trabalhando tem: seja de material, seja físico, seja nas
relações com seus colegas, enfim todos os desafios. E olhe que são inúmeros, eu falo
aqui do meu, mas eu fico imaginando os outros, em outros espaços não escolares,
quantos desafios lá num podem existir [...]

Analisamos que a professora/pedagoga na Casa[7] apresenta dois grandes desafios em sua atuação no
campo da educação não formal, os quais fazem parte de seu caminhar nesse ser professor. A dificuldade da
relação entre teoria e prática (que podemos encontrar na escola), no sentido de a docente apresentar
dificuldades de dialogar o que ela apreendeu na formação inicial com sua atividade profissional, configura seu
primeiro obstáculo.

A construção do seu papel no contexto em que está inserida (construção de seu ser profissional no contexto
não formal) é colocada por ela como um segundo desafio, pois, durante a investigação, averiguamos que os
afazeres da professora/pedagoga são diversificados, sendo necessárias habilidades, capacidade de
interpretação e improvisação em seu trabalho educativo, o que requer uma formação sólida.

Defendemos a formação inicial como essencial para o redirecionamento das ações, base para uma reflexão
crítica da prática docente. No entanto, a profes sora/pedagoga ainda não conseguiu fazer relação, buscar
subsídios na sua formação.

A professora/pedagoga, como já destacado, divide-se entre os afazeres do ser professora e os afazeres da
Casa, no que se refere a organizar a condição do seu trabalho, a assumir outras funções que ultrapassam os
limites de uma sala de aula. É importante ressaltar o valor do seu trabalho, que vai desde auxiliar as tarefas
dos alunos da escola, realizar reforço escolar, oferecer condições pedagógicas ao aluno afastado da escola até
visitar crianças que estão em suas casas, levando atividades, dentre outras.
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Observamos que a sala de aula da professora/pedagoga sujeito da pesquisa configura-se como um espaço
planejado pedagogicamente, com diferentes recursos pedagógicos, em que tudo se encontra no devido lugar,
no que se refere à organização. Há o trabalho com crianças de diferentes níveis de idade/aprendizagem,
todos ao mesmo tempo, com atividades coletivas e direcionadas, respeitando-se, quando permitido, as
particularidades de cada um. Esse trabalho ocorre em salas multisseriadas/multianuais, nas quais
consideramos similares às encontradas na educação formal. A professora/pedagoga informa:

No momento de estar com as crianças, você é um educador o tempo inteiro e em
diversas situações não é só ensinar a ler e escrever, fazer uma atividade
programada, não é, é um professor eclético da hora que a gente entra aqui a hora
que a gente sai, a cada história que a gente conhece, a cada desafio que essa
criança traz com ela, não existe um padrão, são crianças com idades diferentes, cada
uma em um nível de escola, cada uma com diferentes dificuldades dentro do mesmo
espaço, não existe uma linha única de educar.

A compreensão sobre o papel da professora/pedagoga na AAPCMR tem se constituído em questões que
envolvem o seu fazer pedagógico e as suas diferentes atuações, como ser professora, ser secretária, ser
coordenadora, entre outras. Algumas questões serviram para refletirmos: o que significa ser professora nesse
espaço?
Quais os desafios postos nesse contexto?
Ela ressalta que o trabalho com crianças de 3 a 12 anos na relação de ensino-aprendizagem com diferentes
níveis é um desafio, devido à complexidade de seu papel e de sua atividade educativa. Os alunos, por se
encontrarem em níveis diferenciados de aprendizagem (saúde, idades/níveis de aprendizagem e dificuldades),
limitam-se a um fazer educativo que contemple um processo integral de desenvolvimento.

A instituição, nesse bojo, também se insere como responsável na construção de seu papel profissional e no
desenvolvimento de sua prática pedagógica. Afirmamos isso ao tomarmos como base as atividades múltiplas
realizadas pela professora/pedagoga. São atribuídas a ela as funções de ajudar na limpeza da associação,
estar na recepção atendendo telefones e organizando o ambiente, gerenciar o funcionamento de sua sala,
buscar junto à instituição doações para a manutenção da Casa, ajudar a coordenadora a entrar em contato
com as escolas de origem dos alunos, dar lanche às crianças, criar mecanismos de documentação para validar
seu trabalho. Sua fala caminha com as discussões anteriores:

Aqui não somente ensino, aqui eu tenho outros afazeres, eu nunca tô parada,
existem muitas coisas, desde organizar material, a limpar sala, tá atendendo um
telefone pra tá tirando dúvida de alguma mãe, pra tá revendo algum horário de
alguma criança, a tá sentando com o serviço social, a tá sentando com a psicóloga, a
tá sentando com a nutricionista, pra tá passando algum caso de paciente que eu
notei naquele dia, que tá precisando de alguma assistência a mais, enfim, é um, é
um [gaguejou], é como eu disse é muito mais do que ensinar a ler e escrever muito,
muito, muito mais.

De acordo com Sacristán (1999, p. 71) traz que “para além do espaço concreto da prática (a sala de aula), o
trabalho dos professores é condicionado pelos sistemas educativos e pelas organizações escolares em que se
estão inseridos.”

A falta de uma definição específica de suas atividades dentro da Casa, a não valorização e reconhecimento da
importância do seu trabalho como colaboradora do desenvolvimento intelectual das crianças e o não horário
dedicado exclusivamente aos atendimentos pedagógicos, como tem sido para os demais profissionais, talvez
sejam os maiores desafios para a professora/pedagoga e para a sua prática pedagógica.
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Durante a observação, analisamos que a professora/pedagoga se sente confusa e incomodada frente a esse
cenário, o qual a coloca como uma profissional de muitos afazeres: a faz de tudo. Ela repete ser de sua
responsabilidade a manutenção e a organização do espaço, ficando sua prática pedagógica em uma última
instância no ambiente. As dificuldades no espaço de trabalho são fatores determinantes na construção do seu
ser professor. A professora/pedagoga esclarece: Todas as outras atividades têm horas específicas, as minhas
na hora que der. Como eu consigo traçar um bom atendimento assim?

Nesse contexto, percebemos que há no cotidiano da Associação pontos destacados por Esteve (1999) a
respeito da desvalorização do papel e do ser professor: o desajustamento e a insatisfação perante os
problemas reais da prática; a inibição de envolvimento pessoal; a baixa estima profissional; e a acomodação
das suas ações.

A interação entre os instrumentos metodológicos da pesquisa e os dados coletados (observação e entrevista)
pôde nos apontar dificuldades para nosso sujeito da pesquisa desenvolver o perfil do pedagogo no espaço não
formal, foco desta investigação. A professora/pedagoga encontra-se restrita ao espaço de atuação, uma vez
que seu ambiente profissional acaba não propugnando a autonomia essencial para sua atuação educativa.
Esse ponto tem sido motivador de outras práticas da professora/pedagoga que transcendem sua atuação
nesse espaço, relatadas mais à frente, uma vez que esta tem criado pontes entre seus atendimentos
pedagógicos e os atendimentos pedagógicos hospitalares e em domicílio, resultando na primeira Classe
Hospitalar de Mossoró.

De acordo com Nóvoa (1999, p. 25), “para além da tradicional autonomia na sala de aula, os professores têm
de adquirir margens mais alargadas de autonomia na gestão da sua própria profissão e uma ligação mais
forte aos actores educativos locais (autarquias, comunidades, etc.)”. Reconhecemos que esse fato não é tão
simples assim, uma vez que a própria formação do professor tem dificuldade nessa construção de identidade
e autonomia profissional.

Ao pedagogo cabem, nesse momento, grandes desafios quanto à sua atuação no campo não formal, por se
tratar de espaços que requerem autonomia dos seus envolventes, exigindo uma criatividade que não se
encontra dentro de um pensar fechado, preocupado em atender a um sistema/programa. Dessa forma, de
acordo com Matos e Muggiati (2006, p. 15),

[...] a questão da formação desse profissional constitui-se num desafio aos cursos de
Pedagogia, uma vez que as mudanças sociais aceleradas estão a exigir uma
premente e avançada abertura de seus parâmetros, com vistas a oferecer os
necessários fundamentos teórico-práticos, para o alcance de atendimentos
diferenciados emergentes no cenário educacional.

Não há dúvidas da necessidade e importância de se formarem professores/pedagogos para que contribuam no
desenvolvimento dos sujeitos, em diferentes momentos e contextos. O profissional da educação tem abraçado
diferentes ações pedagógicas e atuado em diversos ambientes que apresentam processos educativos. Por
essa razão, precisamos compreender melhor as particularidades que envolvem esses contextos: tempo,
espaços, intenções, objetivos, maneiras do fazer pedagógico e de atuação em que temos visto professores
exercendo várias atividades ao mesmo tempo, dentre outros. Na investigação, podemos averiguar que o
trabalho pedagógico na educação não formal vem trilhando ações que podem se diferenciar das do escolar,
uma vez que os sujeitos não têm a sensação de estarem no ambiente escolar, mas sim em outro lugar de
aprendizagens, mesmo focando os mesmos elementos da educação formal: conhecimentos e formação de
pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base em nossa investigação, identificamos em nosso estudo que o profissional da educação, o pedagogo,
perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo esferas mais amplas da
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educação informal e não formal. Por esse motivo, não é mais possível afirmar que o trabalho pedagógico se
reduz ao trabalho docente nas escolas (LIBÂNEO; PIMENTA, 2011).

Ser professora/pedagoga na AAPCMR é estar comprometida com o desenvolvimento do outro e aberta às
mudanças do ambiente, viver (re)organizando e (re)adaptando seus afazeres em prol das particularidades de
seu alunado/aprendiz. Esses contextos educativos além dos muros não escolares estão envolvidos com a
inserção social, buscando ofertar diferentes aprendizagens conforme a necessidade de cada alunado, nesse
sentido, são necessários educadores com espírito inovador.

Destacamos que ser professor da educação formal precisam ser um profissional com formação inicial sólida,
um educador comprometido com o conhecimento e desenvolvimento do outro, necessitando estar em
constante formação.

A formação inicial tem seu papel nessa construção, uma vez que é responsável por desenvolver recursos e
estratégias de trabalho do professor/pedagogo. Como trazem Sacristán (1999), Veiga (1994), Esteve (1999),
Nóvoa (1999), Pimenta (1999), Libâneo (1999), dentre outros, é importante que todo profissional da
educação tenha consciência de suas práticas pedagógicas, para agir frente a elas. Isso permite a formação de
um conjunto de características específicas do ser professor.
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[1] De acordo com Gohn (2010), Park (2007) pesquisadoras do campo da educação não formal que
corresponde a ações educativas cujas práticas encontram-se em diferentes lugares: hospitais, ONGs, APAE,
museus, movimentos sociais, dentre outros. E que em estudos a partir dessas pesquisadoras juntamente com
Libanêo (1999), Trilla e (2008) podemos compreender como aquela que apresentam certa sistematização,
organização, planejamento, intencionalidade e estão comprometidas com ações sociais. Em nossos estudos,
foi possível percebermos também que os objetivos das ações educativas desses contextos estão centrados na
realidade de seus atendentes, que as práticas pedagógicas focam, na maioria das vezes, em uma ação
individualizada, que as atividades pedagógicas vão se alternando conforme a necessidade do grupo e que há
autonomia das escolhas no fazer que permitam ao educando a construção e (re)construção de conhecimentos
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voltados para o saber ser e o saber fazer, dando-lhes condição de (re)ler e interferir em sua realidade quando
desejar.
[2] Casa de apoio recebe crianças/adolescentes em tratamento de câncer, junto com seus acompanhantes
permanecem por longos períodos.
[3]Para conceber sobre formação inicial e permanente ler: IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e
profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. Trad. Silvana Cobucci Leite. 8. ed. São Paulo: Cortez,
2010. v. 14. (Coleção questões da nossa época).
[4] No contexto educacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, Parecer n0.
05/2005, não definem o conceito de espaço não escolar. Em consequência, muitas interpretações são
construídas, gerando definições diversas e equívocos acerca de seu real sentido por parte dos educadores.
[5]Para conceber o desenvolvimento profissional ler: GARCIA, Carlos Marcelo. Formação de professores:
para uma mudança educativa. Tradução: Isabel Narciso, Porto: Porto Editora, 1999. (Coleção Ciência da
Educação Século XXI)
[6] Escolhemos como técnica cientifica de pesquisa a observação Assistemática, não-estruturada ou
semiestruturada, juntamente com a entrevista semiestruturada.
[7] Para todos que estão envolvidos com a AAPCMR, tanto a equipe de trabalho quanto pais/responsáveis e as
crianças ao se referirem ao ambiente, chamam o local de Casa, e assim, também adotamos o mesmo termo
utilizado por todos.
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