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RESUMO 

 

 

Este artigo trata de um estudo teórico-empírico acerca dos processos educativos não-

escolares, enquanto espaço de atuação do pedagogo. Destacamos o argumento de que as 

atividades educativas intencionais ultrapassam os domínios da instituição formal do saber, 

evidenciando que a educação acontece também em espaços que não a escola. Porquanto, o 

artigo ora apresentado, sustenta-se nas vertentes: a) aproximação teórica da temática e, b) 

estudo empírico na organização não governamental (ONG) Projeto Porta Aberta. Tal 

reflexão nos permite inferir que: se a educação não está circunscrita apenas na escola, a 

atuação do pedagogo, enquanto profissional especialista em educação, também se expande, 

ou seja, a presença do pedagogo extrapola os muros do ensino formal. Essa discussão se 

constitui imprescindível ao passo que se reconhece que o ensino não-formal, além de ter 

crescido muito, no Brasil especialmente, nas últimas décadas; tem ainda um enorme 

potencial a ser explorado. Entendendo a Academia como um espaço amplo e democrático 

no que tange, principalmente, a reflexão de temáticas incipientes, frisamos que é salutar 

aprofundarmos o estudo acerca dessa „nova‟ área de atuação do pedagogo. 
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Atuação do pedagogo 

 

 

1. Considerações Iniciais 

 

Este artigo é fruto dos subsídios teóricos oriundos das discussões tecidas ao longo 

da disciplina Organização e Gestão dos Processos Educativos oferecida no curso de 

Pedagogia desta Universidade, que trata dos princípios e mecanismos da gestão educacional 

em todos os níveis das relações escola-comunidade, bem como dos sistemas de ensino e da 

organização dos processos educativos escolares e não escolares. Nessa perspectiva, 

partimos da seguinte problemática: não seriam as ONG’s um ‘novo’ agente educacional 

e, portanto, um ‘novo’ espaço de atuação do pedagogo? Sendo assim, neste ensaio a 

ênfase será dada aos processos educativos de caráter não-formal, isto é, assumidos pelo 

terceiro setor, formado por fundações, entidades beneficentes, fundos comunitários, 

entidades sem fins lucrativos, empresas com responsabilidade social, enfim, as 

denominadas Organizações Não Governamentais (ONGS). 

Nessa perspectiva, as ONGS se sobressaem como ambientes alternativos de 

educação, os quais constituem uma área diferente da atuação do pedagogo. O objetivo deste 

artigo é, além de desmistificar a concepção de que a educação ocorre unicamente dentro do 

espaço escolar, é principalmente, refletir a expansão da práxis educativa que o pedagogo 

vem passando nos últimos anos no que tange a sua atuação. É válido e pertinente 

(re)lembrar que, de uma forma ou de outra todo sujeito é agente de um ato educativo que 

independe de tempo e espaço: 

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. Com uma ou 

com várias Educações. 

  (BRANDÃO, 1981, p. 07) 

Mais que reconhecer que „ninguém escapa da educação‟, Brandão (1981), também 

aponta que esta ação não se limita à escola: ela se estende à família, à igreja e, mais 

atualmente, a outras tantas associações, ONGS e entidades que vêm desenvolvendo um 

trabalho de extrema relevância no atendimento de serviços decorrentes da descentralização 
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do Estado, e que por isso, podem ser consideradas Instituições atuantes no cenário 

educacional contribuindo significativamente para espaço de atuação do pedagogo. 

 

 

2. A escola como espaço privilegiado de educação  

 

A escolar, enquanto espaço físico é privilegiado por ser considerado como o 

ambiente formal de educação dos sujeitos. Nessa concepção, a escola é disposta e habitada 

por docentes e discentes que  comunicam e educam por meio de atividades pré-existentes e 

sistematizadas no currículo escolar. Dentro desses espaços – consagrados – propõem-se a 

educação através de conteúdos que o aluno supostamente precisará para sua vida social e, 

de igual modo, para atuar no mundo do trabalho. Como demonstra Gonh: 

Na educação formal, entre outros objetivos destacam-se os relativos ao ensino e 

aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados, normatizados por leis, 

dentre os quais destacam-se o de formar o indivíduo como um cidadão ativo, 

desenvolver habilidades e competências várias, desenvolver a criatividade, 

percepção, motricidade etc. 

(GONH, 2006, p. 25) 

Assim, é nítido que a educação escolar requer seqüência das atividades, tempo e 

espaço. Além disso, na educação escolar o resultado esperado além da aprendizagem é a 

certificação de grau.  Os conteúdos são estabelecidos a priori, a escola deve ter normas e 

regras de padrão comportamental. E além de estabelecer as regras do espaço escolar, essas 

instituições são organizadas segundo diretrizes nacionais e regulamentadas por lei, 

constituindo assim um ambiente de educação formal. 

Para Gohn (2006) a educação formal é aquela realizada diretamente nas escolas, 

com conteúdos previamente estabelecidos, na qual são os professores que ministram as 

aulas cujos espaços utilizados são os do território das escolas. Em relação a sua finalidade 

destacam-se os relativos ao ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente 

sistematizados, normatizados por leis, dentre os quais se sobressai o de formar o indivíduo 

como um cidadão ativo, desenvolver as várias habilidades e competências. 

Em contrapartida, à medida que a sociedade elegeu a escola como espaço de 

construção e transmissão de conhecimentos e, conseqüentemente, de atuação do pedagogo, 

para entender os processos de organização e gestão da educação atual, bem como seus 

espaços de ação concreta, é preciso ultrapassar esse julgamento, pois: 
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[...] a educação existe onde não há escola e por toda a parte pode haver redes e 

estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde ainda 

não foi sequer criado a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado. 

(BRANDÃO, 2007, p. 13) 

Também historicamente a educação é passada de gerações a gerações, de acordo 

com os costumes de determinados lugares, tribos, cultos religiosos dentre outros. Mas ao 

contrário do que se pensa nem sempre existiram espaços formais e exclusivos para que a 

educação acontecesse.  

Tratando da legislação, na própria Lei maior que rege toda a educação, LDB 

9.394/96, tais formas ampliadas de educação são apreciadas já em seu artigo 1º: “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade e nas manifestações culturais” [grifo nosso] 

(BRASIL, 1996). 

Na escola o trabalho do pedagogo é mais direcionado para a sala de aula podendo 

ser professor, gestor ou coordenador. O conteúdo já vem previamente estabelecido, no caso 

do ensino fundamental esse conteúdo está estabelecido no livro didático. Ficando como 

trabalho do pedagogo organizar seu planejamento da semana, ministrar as aulas e preencher 

cadernetas ou executar projetos que a escola desenvolve.  

 

 

3. Para além da escola: a educação não-formal. 

 

Acompanhando as mudanças sociais, econômicas e políticas que vêm ocorrendo 

nos últimos anos no âmbito da sociedade, verificamos o crescente aparecimento de espaços 

educacionais diferenciados da escola, ou seja, os espaços não formais de educação. Esses 

espaços buscam, através da filantropia, chegar àquelas pessoas que estão à margem de 

qualquer processo educativo, a não ser o da família, mas muitas vezes nem a esse têm 

acesso, sendo completamente negligenciado à um direto que lhe é subjetivo. 

Com o constante desenvolvimento do terceiro setor, no qual a sociedade civil 

passa a ter responsabilidade pelas questões sociais, as organizações não-governamentais 

nos últimos dez anos estão ganhando visibilidade pública. Estes organismos passam a ter 

crescente relevância na prestação de serviços e ampliam sua presença e atuação na 

sociedade, tornando-se essenciais para o exercício das atividades do Estado junto à 
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população, desenvolvendo ações de preservação ambiental
3
 e de promoção dos direitos 

humanos. Sobre o terceiro setor, Carlos Montaño (2007) explica que: 

Quando os teóricos do terceiro setor entendem este conceito como superador da 

dicotomia público/privado, este é verdadeiramente o terceiro setor, após o Estado 

e o mercado, respectivamente: o desenvolvimento de um novo setor que viria dar 

respostas que supostamente o Estado já não pode dar e que o mercado não 

procura dar. 

   (MONTAÑO, 2007, p.54). 

Foi percebendo a fragilidade do Estado (descentralização), no tocante a promoção 

do status de bem-estar social, ou seja, saúde, moradia, segurança, educação entre outros, 

que a sociedade civil organizada abriu caminho para sua inserção junto à esfera estatal. 

Nesse sentido, o Estado minimiza seu papel de prestador desses serviços, principalmente de 

saúde e educação. 

Essas entidades se preocupam com o bem estar social, tendo assim um papel ímpar 

na sociedade com objetivos de melhorar a qualidade de vida da própria população através 

do voluntariado
4
 e das parcerias, como demonstra Coutinho (2009, p. 4): “[...] as ONGs, 

dentro de um ampliado “terceiro setor”, procuram parceiros dispostos a investir nos pobres, 

na educação, no meio ambiente e nos direitos humanos”. 

Logo, as ONGs são organizações sem fins lucrativos, com fins públicos e 

autogovernadas que buscam promover a redução das desigualdades sociais e transformação 

social dirigida a formação humana. Gonh (1997) esclarece mais especificamente o 

surgimento das ONGs e suas particularidades: 

A expressão ONG foi criada pela ONU na década de 1940 para designar 

entidades não-oficiais que recebiam ajuda financeira de órgãos públicos para 

executar projetos de interesse social, dentro de uma filosofia de trabalho 

denominada “desenvolvimento de comunidade”. 

 (GONH, 1997, p.54) 

Gohn (2006) estabelece as seguintes características de práxis pedagógica em 

processos de educação não-formal: é aquela em que se aprende via processos de 

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas 

carregadas de valores e culturas próprias; o grande educador é o “outro”, aquele com quem 

                                                 
3
 Do total das ONGs existentes no Brasil, 40% são chamadas de organizações ecológicas. (CAMBA, 2009, 

p.30) 
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interagimos ou nos integramos; os espaços educativos localizam-se em territórios que 

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

locais informais, locais onde há processos interativos intencionais, guiado à luz das 

diretrizes de dados grupo.  

Além disso, a educação não-formal socializa os indivíduos, desenvolve hábitos, 

atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, 

segundo valores e crenças da comunidade. 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. 

Nesses espaços de educação não-formal o pedagogo tem como meta principal, a de 

propiciar ao sujeito a construção da sua identidade, comprometido com a formação 

humana. Atuando com projetos sociais e de promoção de cidadania, defendendo o meio 

ambiente e os direitos das minorias, além desenvolver trabalhos contra a discriminação. Na 

educação não-formal o pedagogo amplia as possibilidades de ensino ao oferecer outros 

espaços para aprendizagem, tendo assim maior flexibilidade com relação a tempo, espaços 

e métodos. 

 

 

4. Análise e contribuições da ONG Projeto Porta Aberta, enquanto espaço de atuação 

do pedagogo.   

 

O Projeto Porta Aberta é uma associação civil beneficente, filantrópica e sem fins 

lucrativos, localizada no município de Cajueiro – AL. Tem por finalidade apoiar e 

desenvolver ações para a defesa, elevação, manutenção, promoção, recuperação e formação 

da cidadania, da qualidade de vida da criança e do adolescente, defesa do meio ambiente, 

desenvolvimento das atividades relativas à saúde, cultura, lazer, educação e 

profissionalização. 

Com relação à atuação da pedagoga na ONG Projeto Porta Aberta as ações 

executadas por esta são bem amplas. Começando por desenvolvimento de atividades 

                                                                                                                                                     
4 Sendo 2001 o ano do voluntariado, no Brasil 22,6% dos adultos (isto é, 19.748.388 pessoas) “doam alguma 

parte de seu tempo para ações de ajuda a alguma entidade ou pessoa física...” (In  Ladim e Scalon, 2000, 

p.52). 
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referentes à leitura e produção textual com crianças e adolescentes em vulnerabilidade 

social. Essas atividades são realizadas no espaço da biblioteca viva, no qual há tanto um 

acervo de livros infantos-juvenis como jogos educativos e espaço para contação de histórias 

e para pesquisa escolares na internet. Pois na própria ONG há um laboratório de 

informática onde são ofertados cursos de computação para as crianças e adolescentes, 

favorecendo a inclusão digital.  

A pedagoga também realiza nessa ONG, um trabalho educativo com um grupo de 

adolescentes, apenas do sexo feminino, denominado Promotores da saúde, no qual há 

orientação referente à saúde da mulher, gravidez na adolescência, doenças sexualmente 

transmissíveis, bem como, da elevação da auto-estima das participantes através de 

dinâmicas de grupo e desenvolvimento do pensamento de futuro. Com esse grupo de 

promotores da saúde também são organizadas palestras com médicos, referente à saúde 

feminina. A pedagoga junto com a coordenação da ONG ainda faz o acompanhamento de 

um grupo de qualificação profissional de corte costura, no qual desenvolve atividades de 

fortalecimento desse grupo de jovens e adultos para que este futuramente se torne uma 

associação. No entanto, na área de Educação ambiental a pedagoga realiza apenas um 

auxílio através de visitas às reservas e matas para aulas de campo, pois na ONG há um 

técnico de meio ambiente que é responsável pela capacitação de 20 jovens para que se 

tornem multiplicadores ambientais. 

Portanto, fica claro que nesta ONG o trabalho da pedagoga não é limitado, mas se 

expande desde a formulação e prática de planejamentos, como monitoramento e avaliação. 

Por esse viés percebe-se que o processo educativo neste espaço de educação não-formal 

ocorre através de situações interativas construídas coletivamente como nas atividades 

esportivas e nas culturais como capoeira e percussão e, de igual modo, nas ações 

pedagógicas desenvolvidas pela pedagoga.  

 

 

5. Considerações 

 

Esta temática, a pesar de possuir uma trajetória de evolução recente datada da 

década de 90, nos permite inferir afirmações bastante claras e coerentes, no que se refere à 
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ampliação de espaços de atuação do pedagogo, visto que é uma necessidade latente e 

crescente no atual cenário sócio-educativo. 

Também o foco da discussão não foi demonstrar a superioridade de um tipo de 

educação em detrimento da outra, mas sim demonstrar como elas são diferenciadas. É 

preciso transpor as barreiras do fetichismo impregnado em nós para enxergar a amplitude 

da educação, e de maneira igual, de atuação do pedagogo deixando de lado os sedutores 

“progressos” anunciados constantemente pelos processos escolares formais; que de fato, 

não deixam de ter seu peso na formação do sujeito, mas que por si só, também não é 

suficiente para atender a toda população, no direito que lhe é garantido por lei. 

Reconhecer que existem diferenças entre cada tipo de educação em função de seus 

espaços culturais e físicos, é reconhecer a diversidade de educações e amplitude de atuação 

da sociedade e do pedagogo, em especial. O fato não é desmerecer ou denegrir a instituição 

formal, mas perceber que há diferenças na atuação e formação, uma vez que, muitos que 

atuam nas ONG‟s possuem as mais variadas formações. Na verdade o que importa para eles 

é a preocupação em ajudar as pessoas que estão à margem da sociedade. 
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