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A ATUAÇÃO DA PEDAGOGA NA CLASSE HOSPITALAR ALEGRIA DE 

VIVER DE MOSSORÓ/RN 

  

Thaysa Mendes Cabral Carvalho1 

Helena perpetua de Aguiar Ferreira2 
 

 

RESUMO 

Este artigo é fruto de trabalho monográfico. A educação é fundamental para as nossas 

vidas, educar é promover o desenvolvimento da capacidade, intelectual, moral e física 

dos indivíduos, através da educação o indivíduo se socializa e interage com o outro, a 

educação ajuda no desenvolvimento e conhecimento, seja social ou cultural com isso a 

criança/adolescente aprende a desenvolver suas capacidades emocionais, corporais, 

estéticas, intelectuais entre outras por meio da escola, e a educação também pode ocorrer 

em vários espaços, sejam eles escolares ou não, tendo em vista que o pedagogo ele pode 

atuar em diversas áreas, como no hospital por meio das classes hospitalares, o presente 

trabalho é consequência de um estudo realizado sobre a atuação do pedagogo na classe 

hospitalar de Mossoró/RN. Tendo a questão norteadora: como tem sido trabalho da 

pedagoga na classe hospitalar de Mossoró/RN? Objetivando compreender como tem sido 

o trabalho da pedagoga na classe hospitalar de Mossoró/RN, no que se refere a estudar a 

classe hospitalar de Mossoró; percebendo o papel e a atuação do pedagogo hospitalar em 

vários contextos. O estudo foi de cunho qualitativo, tendo como procedimento 

metodológico entrevista semiestruturada. E o embasamento teórico se respaldou em 

autores como: Brasil (2002), Barros (2007) Oliveira (2013), Ceccim (1999), Ferreira 

(2013), Fonseca (2003), Fonseca (2014), Libâneo (2010), Matos e Mugiatti (2006), 

Fontes e Vasconcelos, (2007), documentos formativos entre outros. Para enriquecimento 

do trabalho o sujeito da pesquisa a pedagoga que atua na classe hospitalar de Mossoró. 

Podemos perceber ao longo do estudo, a importância da classe hospitalar, pois, ela 

permite que as crianças e adolescentes deem continuidade ao processo de escolarização, 

procurando em sua prática adaptar os conteúdos e suas ações pedagógicas de acordo com 

a rotina do hospital, bem como atentar para as especificidades de cada aluno/paciente. Foi 

possível, por meio desta pesquisa, perceber como é desenvolvido o trabalho da pedagoga 

na classe hospitalar pautado em uma prática pedagógica elaborada, percebendo que o 

ambiente da classe hospitalar é cheio de desafios, medos, superação e, acima de tudo, de 

esperanças de condições sempre favoráveis à vida e aprendizagens de 

crianças/adolescentes internados. 

 

Palavras-chave: Classe hospitalar. Atuação do Pedagogo. Escolarização. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

A criança e o adolescente são cidadãos com direito à educação e à saúde. Na 

constituição federal (1998), esse direito é apresentado no artigo 205, que defende a 

                                                           
1Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: 

thaysamendes@gmail.com  
2Docente Mestre da Faculdade de Educação Universidade do Estado do Rio grande do Norte – UERN. E-

mail: helenaaguiar@gmail.com 
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educação como direito e dever do Estado e da família, ou seja, sua promoção para todos 

os cidadãos. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê, em seu artigo 53, o 

direito à educação, visando o desenvolvimento da pessoa, exercendo, assim a sua 

cidadania e qualificação para o trabalho. 

Tendo em vista que nem sempre gozamos de boa saúde, a classe hospitalar é 

fundamental na garantia desse direito, pois oferece respaldo para dar continuidade à 

escolarização dentro da instituição hospitalar. Dessa forma, ela contribui na valorização 

dos direitos de acesso à saúde e educação de qualidade, para que mais tarde haja o 

ingresso de forma regular as suas escolas de origem, sem prejuízo e atraso. 

Segundo documento (MEC/SEEP, 2002) do Ministério da Educação e Secretaria 

de Educação Especial – Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar 

Estratégias e Orientações – denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico-

educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de 

internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em 

hospital-dia e hospital- semana, como em serviços de atenção integral à saúde mental 

(BRASIL, 2002, p.13). 

De acordo com leituras, Fonseca (2003) defende que mesmo que a criança e/ou 

adolescente esteja acometida por uma doença, ela continua sendo um cidadão capaz de 

pensar, aprender e se comunicar como qualquer outra pessoa, não se tornando incapaz 

de interagir e aprender. Durante o processo de tratamento de uma determinada doença, 

os indivíduos vão ter suas limitações, o que não determina a condição de impossibilitado 

de aprender, se expressar e sentir, considerando que a criança e o adolescente estão na 

fase de desenvolvimento e é necessário estimulá-los. 

De acordo com o estudioso Barros (2007), a classe hospitalar surge, então, como 

uma modalidade de atendimento prestado a crianças e adolescentes internados em 

hospitais. Com isso, percebemos o reconhecimento de que esses jovens pacientes, uma 

vez afastados da rotina acadêmica e privados da convivência em comunidade, vivem sob 

risco de fracasso escolar e possíveis transtornos ao desenvolvimento. 

O psicólogo Ceccim (1999) amplia o entendimento sobre a classe e apresentam 

a classe hospitalar como um atendimento pedagógico educacional. Esta deve apoiar-se 

em propostas educativo-escolares e não em propostas de educação lúdica, recreativa ou 

de ensino para a saúde, embora que o lúdico seja estratégico a pedagogia no ambiente 

hospitalar. Nesse sentido, diferencia-se das Salas de Recreação, das Brinquedotecas, e 

dos Movimentos de Humanização Hospitalar pela Alegria ou dos Projetos Brincar é 

Saúde, facilmente encontrados na atualidade. 

A professora e pesquisadora Ferreira (2013) prevê a classe hospitalar com a 

realização de ações educativas focadas em amenizar os problemas referentes ao campo 

educacional de crianças/adolescentes que se encontram internados por longos períodos 

em hospitais, não tendo a possibilidade de frequentar a escola durante tal período. É um 

trabalho a ser realizado por profissionais da educação, uma parceria da saúde com a 

educação (2013, p.75). 

Como percebemos com as leituras de Brasil (2002), Ceccim (1999) e Ferreira 

(2013), a classe hospitalar está ligada a práticas educativas de qualidade, que visam à 

construção dos indivíduos hospitalizados, na qual existe a mediação entre a equipe de 

saúde e a educação. A classe hospitalar deve atender às necessidades dos 

alunos/pacientes dentro da instituição, visando contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo. Assim como também busca zelar pelo bem-estar físico, psicossocial e afetivo 

dos indivíduos, ou seja, por meio do atendimento na classe hospitalar, as crianças e 

adolescentes também tem a oportunidade de estudar. Dentro das classes hospitalares 

podemos perceber diferentes formações de professores atuando, mais que na maioria 
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desses profissionais são pedagogos e para atuar nas classes hospitalares, é de extrema 

importância que esses profissionais estejam capacitados para lidar com a diversidade e 

o ambiente, que é diferente.  

Tal pedagogo, além de alfabetizar as crianças, é um articulador no processo de 

práticas pedagógicas, acompanha o processo educativo do aluno na escola de origem, 

contribui para a recuperação do aluno/paciente, no que consideramos essencial em seu 

tratamento, e também dá suporte à família. Ou seja, o trabalho do pedagogo na classe 

hospitalar visa como um todo o desenvolvimento do aluno/paciente, pois, como na escola, 

o pedagogo hospitalar é o facilitador das aprendizagens e do acesso ao conhecimento. 

O pedagogo profissional da educação no hospital irá contribuir oferecendo 

condições necessárias, favoráveis e de qualidade para que essas crianças/adolescentes 

deem sequência ao desenvolvimento cognitivo, que antes tinham na escola formal. 

Agora, em uma instituição hospitalar ou a domicilio, é importante ressaltar que a classe 

hospitalar não colabora apenas para dar continuidade à educação escolar, mas também 

ajuda em sua rotina diária, proporcionando alegrias por meio das ações didáticas 

pedagógicas, a fim de zelar pelo seu bem-estar físico, psíquico, afetivo e social dos 

indivíduos. 

Esse artigo surge à parte do trabalho monográfico, que possibilitou conhecer e 

estudar sobre a classe hospitalar de Mossoró/RN. Tem como objetivo geral compreender 

como tem sido o trabalho da pedagoga na classe hospitalar de Mossoró/RN. Inclui como 

objetivos específicos estudar a classe hospitalar de Mossoró, bem como perceber o papel 

e a atuação do pedagogo hospitalar em vários contextos. Além disso, buscamos 

compreender a importância da classe hospitalar para vida de crianças e adolescentes 

hospitalizados. 
 

A PEDAGOGIA HOSPITALAR: UMA POSSÍVEL FORMAÇÃO AO 

PROFESSOR DENTRO DO HOSPITAL 

 

O pedagogo, em sua formação inicial, é preparado principalmente para atuar em 

salas de aula. Atualmente, muito se fala na formação do curso de pedagogia e seus 

diferentes campos de atuação, que traz um leque de possiblidades, pois vai se formando 

a ideia de que o pedagogo é um profissional de muitas habilidades e competências, não 

tendo que se limitar apenas a atuar em sala de aula. O que vamos apresentar aqui é um 

esforço do campo da pedagogia a se dedicar especificamente ao atendimento pedagógico 

dentro do hospital com as crianças/adolescentes hospitalizados, tanto em nível de 

especialização quanto de graduação, está existente no sul do país. 

Vale ressaltar que também vamos encontrar pelo Brasil cursos de pedagogia que 

visam uma formação mais ampla. Esses cursos atendem às Diretrizes Curriculares 

Nacional de (2005), que implementa na sua grade curricular a discussão do pedagogo 

em espaços escolares e não-escolares. 

A formação do profissional do curso de pedagogia é bem ampla, pois engloba 

vários setores de atuação. Pode ocorrer em espaços escolares, que são instituições 

educativas, considerados ambientes específicos que buscam educar e comunicar, com 

locais e salas para o docente dar suas aulas. As práticas educativas também podem 

acontecer para além dos muros escolares. O pedagogo, atualmente, pode ensinar em 

instituições que não são exatamente construídas com finalidades educacionais, como 

empresas, associações, hospitais, entre outros. Nesses locais, há profissionais atuando 

na área preparados para exercer outras funções, embora a realidade venha sendo 

mudada, tornando-se possível que o pedagogo atue. Transpõe-se, assim, dos muros 

escolares, pois o processo de ensino-aprendizagem podem e devem ocorrer em diversos 
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ambientes. No caso desta pesquisa o foco é a atuação nas classes hospitalares, que são 

ambientes não escolares. 

O pedagogo pode atuar em vários espaços educativos, como apresenta Libâneo 

(2010) ao apontar o campo de atuação do profissional formado em pedagogia de forma 

tão vasta quanto são as práticas educativas na sociedade. Em todo lugar onde houver 

uma prática educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma pedagogia. 

Nos escritos do professor Libâneo (2010) fica em destaque e que onde há práticas 

educativas existe o pedagogo. Por isso, é importante o pedagogo na classe hospitalar, 

pois esse profissional deve ter uma atenção especial e responsabilidade, para atender às 

necessidades dessas crianças e adolescentes que se encontram hospitalizados. O hospital 

é um campo com várias dimensões educativas, que contribui tanto nas ações didáticas 

pedagógicas, bem como, psicológicas e socias desses indivíduos. 

A classe hospitalar tem como objetivo possibilitar às crianças e adolescentes a 

oportunidade de dar continuidade aos seus estudos, fazendo com que não ocorra a evasão 

escolar. Por se tratar de uma instituição hospitalar, o atendimento dessas crianças e 

adolescentes deve acontecer de forma flexível como um todo, considerando a 

saúde/educação. Por isso, a importância de um profissional capacitado para atuar nesse 

espaço. 

Considerando que a pedagogia hospitalar ainda é algo novo e requer 

responsabilidade e comprometimento, se faz necessário que o pedagogo saia da sua zona 

de conforto, conforme as pesquisadoras afirmam: 
 

O educador, como participante da equipe se saúde não cabe, assim, 

postura estanque. Construir conhecimentos para abrir novos 

horizontes significa navegar em águas turbulentas, em que o 

timoneiro, atento, vive a mutabilidade do fazer e do agir 

continuamente, tendo em vista as múltiplas possibilidades que 

emergem e o desafiam em todo o momento (MATOS e MUGIATTI, 

2006, p. 24). 

 

Desse modo, o educador participante da equipe de saúde deve contribuir de 

forma significativa nas suas ações pedagógicas. No contexto de educação no espaço 

informal, o pedagogo não deve ter uma postura isolada dos profissionais da equipe de 

saúde, todos devem trabalhar em consonância. Os educadores devem rever suas ações 

para garantir o estímulo e o desenvolvimento das capacidades psicossocial dos 

indivíduos em fase de tratamento. 

Matos e Mugiatti (2006) destacam ainda que: 
 

A educação que se processa, por meio da pedagogia hospitalar, não 

pode ser identificada como uma simples instrução (transmissão de 

alguns conhecimentos formalizados). É muito mais do que isso. É um 

suporte psico-sócio-pedagógico dos mais importantes, porque não 

isola o escolar na condição pura de doente, mas, sim, o mantem 

integrado em suas atividades da escola e da família e apoiado 

pedagogicamente na sua condição de doente. (MATOS; MUGIATTI, 

2006, p.47) 

 

O profissional da educação no hospital irá contribuir oferecendo condições 

necessárias, favoráveis e de qualidade para que essas crianças/adolescentes deem 

sequência ao desenvolvimento cognitivo que antes tinham na escola formal, mas é agora 

proporcionado em uma instituição hospitalar ou a domicílio. É importante ressaltar que 
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a pedagogia hospitalar não contribui apenas para dar continuidade à educação escolar, 

mas também ajudar na sua rotina diária desses alunos, oferecendo alegrias por meio de 

ações didáticos pedagógicas. 

O profissional que atua na educação deve sempre procurar se qualificar por meio 

de estudos de formação continuada para que adquira uma bagagem pedagógica 

significativa. Com isso, garante uma melhor qualidade no ensino, principalmente no que 

se refere aos pedagogos que atuam na classe hospitalar. Deve haver uma atenção ainda 

maior, por se tratar de ambiente informal, que é o hospital. O trabalho dentro da classe 

hospitalar requer que o profissional esteja preparado para lidar com as diversas de 

situações que encontrará em seu caminho, assim, se faz importante a capacitação para 

buscar melhorias no ensino- aprendizagem dos alunos. Por isso é importante que o 

docente se qualifique, buscando inovar em suas ações pedagógicas por meio dos estudos, 

pois a prática pedagógica deve esta sempre em um continuo processo de construção, 

independente do ambiente na qual atua. 

 

A CLASSE HOSPITALAR “ALEGRIA DE VIVER”: ASPECTOS QUE 

ENVOLVEM A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA PEDAGOGA  

  

  A educação é um processo contínuo, com o qual nos deparamos em todos os 

momentos de nossas vidas. Em diferentes momentos e propósitos, estamos sendo 

educados para aprender, para seremos melhores, para o trabalho e para convivermos uns 

com os outros. Mas, destacamos um período de nossas vidas com a educação, aquela em 

que estamos na escola, um espaço que propõe desenvolver em crianças e adolescentes 

capacidades intelectual, física, emocional, fortalecendo seus costumes e valores em 

situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagem. Infelizmente, nem sempre gozamos 

de boa saúde e quando a criança ou adolescente adoece e isso o impede de frequentar as 

instituições de ensino, eles têm o direito de gozar do acesso à educação em domicílio ou 

no ambiente do hospital, sendo assim, vão nascer diferentes caminhos para o acesso e 

garantia sobre a educação e em diferentes espaços, como por exemplo a educação no 

hospital 

Para maior compreensão do papel da educação no hospital, os estudiosos Fontes 

e Vasconcelos (2007) acrescentam que: 
  

O papel da educação é, então, estimular essa construção, 

possibilitando a cada criança uma reflexão sobre o meio, sua doença, 

seus sentimentos, e ajudando-as a entender o que acontece com elas 

ao seu redor. Desta forma, a educação no hospital pode fortalecer a 

auto-estima das crianças para o enfrentamento da situação de 

hospitalização (FONTES; VASCONCELOS, 2007, p. 281). 

 

A educação no hospital não está voltada apenas a desenvolver as atividades e 

conteúdos da escola, vai além dos processos cognitivos das crianças e adolescente 

hospitalizados. Destina-se também a ser um suporte que ajuda a compreender o que 

acontece com eles mesmos, colaborando para o enfrentamento da doença. Também tenta 

estabelecer uma rotina o mais próximo possível da que o aluno/paciente tinha na escola, 

atentando para a sua socialização e autoestima. Portanto, trata-se de um atendimento 

muito particular, que envolve muitos aspectos, dentre eles o físico, o psicológico e o 

cognitivo, como também limitações, superações, alegrias e perdas. 

A classe hospitalar é um ganho muito grande para a cidade de Mossoró/RN, pois 

existe um grande número de crianças e adolescentes hospitalizados que necessitam desse 

atendimento realizado na classe hospitalar “Alegria de Viver”. E na classe hospitalar o 
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professor vai realizar mediações pedagógicas para que os alunos deem sequência a seus 

estudos. 

A “Classe Hospitalar Alegria de Viver” Da cidade de Mossoró, teve início no 

ano de 2012, com apoio da equipe da AAPCMR – Associação de Apoio aos Portadores 

de Câncer de Mossoró e Região, que já realizava atendimentos plurais como: aula de 

música, informática, atividades lúdicas e o atendimento pedagógico com uma pedagoga. 

Os alunos em casa, não estavam internados. Mas, a classe foi implementada dentro do 

hospital desde que houve a parceria com o estado e esta parceria já é existente em alguns 

hospitais do Rio Grande do Norte. Foi implantada agora a primeira classe hospitalar na 

Liga Mossoroense de Apoio e Combate ao Câncer – LMECC. 

A sala da classe hospitalar é bem equipada, com ventiladores no interior da sala, 

possui mesas com cadeiras apropriadas para cada faixa etária, com tamanhos variados. 

Oferece vários recursos pedagógicos como livros, atividades e jogos educativos, vários 

brinquedos. Dentro da sala também tem pia para higiene das mãos e bebedouro d’água. 

A hospitalização à princípio traz o medo e desconforto, pois sabe que ali irá 

passar por procedimentos invasivos que causam dor e sofrimento, o que acarreta a 

insegurança dessas crianças/adolescentes. Segundo Matos e Mugiatti (2006, p. 115): “A 

Hospitalização Escolarizada se constitui num espaço temporal diferenciado, em que as 

condições de aprendizagem fogem da rotina escolar e o aluno é uma criança ou um 

adolescente hospitalizado”. O pedagogo que atua nesse ambiente deve interagir e se 

comunicar, porque em meio a situações de desconforto a pedagogia hospitalar vem 

propiciar a esses indivíduos momentos de descontração e de alegrias por meio de suas 

ações didáticas pedagógicas. O professor é um mediador nesse processo de 

hospitalização/escolarização, que visa colaborar para o desenvolvimento e crescimento, 

estimulando e propondo situações de aprendizagem significativa. 

A classe hospitalar constitui-se de um espaço diferenciado, se caracterizando 

como uma modalidade de ensino não escolar. A atuação do pedagogo nesse espaço ainda 

é algo novo, o que nos leva a refletir sobre novas práticas de ensino. Ou seja, são 

realizadas ações pedagógicas dentro da classe hospitalar que visam a garantia do direito 

de dar continuidade às vivências de práticas educacionais, como afirma Ceccim (1999), 

sobre o atendimento nas classes hospitalares: 
 

Uma classe hospitalar, sob tal enfoque, deve objetivar atender às 

necessidades pedagógicas-educacionais da criança hospitalizada, 

operando com os condicionamentos do desenvolvimento psíquico e 

cognitivo representados pelo adoecimento e pelo referenciamento 

hospitalar, na produção de aprendizados. Em sua prática pedagógico-

educacional diária, visará à continuidade do ensino de conteúdos da 

escola de origem da criança e/ou o trabalho educativo com conteúdos 

programáticos próprios à cada faixa etária das crianças hospitalizadas, 

levando-as a sanarem dificuldades  de aprendizagem e/ou à 

oportunidade da aquisição de novos conteúdos intelectivos, além de 

proporcionar intervenção pedagógicas-educacional não propriamente 

relacionada à experiência escolar, mas que vise às necessidades 

intelectuais e sócio-interativas do desenvolvimento e da educação da 

criança hospitalizada (CECIM, 1999,p.43). 

 

Sendo assim, a classe hospitalar objetiva não somente dar continuidade à 

escolarização, mas desenvolver o aluno em diferentes aspectos sociais e emocionais, 

pois a hospitalização ocasiona uma quebra na rotina, como não poder frequentar a 

escola. A intervenção pedagógica- educacional dentro da classe hospitalar irá 
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possibilitar que o aluno apesar das suas dificuldades consiga realmente continuar a 

desenvolver seu cognitivo, pois essa modalidade não pretende tratar apenas de ocupar o 

tempo dessas crianças e adolescentes, é mais que isso, o professor da classe hospitalar é 

um mediador nesse processo de hospitalização/escolarização, que visa propiciar o 

desenvolvimento e crescimento, estimulando e propondo situações de aprendizagens 

significativas. 

O professor é um mediador no processo de hospitalização/escolarização, que visa 

contribuir para o desenvolvimento e crescimento cognitivo e emocional, pois não pode 

apenas chegar e ensinar um conteúdo pronto, mas tentar estimular e propor condições 

de aprendizagens significativas. 

O professor realizará mediações de conhecimentos de modo que desperte em 

seus alunos o desejo de aprender, as ações do pedagogo devem ser pensadas de acordo 

com as especificidades de cada aluno. De acordo com leituras, Vieira (2016)1, podemos 

perceber que dentro do contexto hospitalar, o trabalho pedagógico vai além do ensinar 

os conteúdos escolares, é preciso ver e avaliar a situação como um todo, pois há 

mudanças nas suas rotinas de vida. 

O pedagogo da classe hospitalar deve buscar em seu atendimento pedagógico não 

apenas alfabetizar, mesmo que tenha como papel primordial garantir o acesso à educação 

por parte dos alunos/pacientes. O professor é o sujeito que está ali presente na vida do 

aluno, dando suporte tanto nas questões educacionais como emocionais. Em 

questionamento à pedagoga entrevistada, perguntei como a mesma descreveria o que é 

ser professor da classe hospitalar. Ela respondeu que, independente da área de atuação, o 

professor é um sujeito de “possibilidades”. 

“Possibilidades” é uma palavra forte e o professor que convive com essas 

crianças e adolescentes compartilha de várias situações em todos os sentidos. Acerca do 

assunto, Matos e Mugiatti (2006, p.116) dizem que “A ação pedagógica, em ambiente e 

condições diferenciadas, como é o hospital, representa um universo de possibilidades 

para o desenvolvimento e ampliação da habilidade do pedagogo/educado”. 

Durante a hospitalização, o professor não irá atentar somente no resgate da 

escolarização de forma isolada, mas trabalhar em conjunto com a saúde, buscando 

refletir sobre as suas ações. Segundo Ceccim (1999, p.43), “a função do professor de 

classe hospitalar não é apenas “ocupar criativamente” o tempo da criança para que ela 

possa “expressar e elaborar” os sentimentos trazidos pelo adoecimento e pela 

hospitalização”. 

Para melhor desenvolver as atividades, o professor, independente do local de 

atuação, seja em uma escola regular, ou em uma classe hospitalar, é necessário que 

realize um planejamento diário. O planejamento é fundamental para melhor desenvolver 

as suas atividades e rotina no hospital e essencial para desenvolver as ações pedagógicas. 

A pedagoga relata como é desenvolvido o seu planejamento na instituição: 
 

O planejamento acontece por meio de um projeto mensal. Dentro 

desse projeto, classificamos os níveis em que o aluno está. Nível I: 

educação infantil; nível II:1º e 2º ano; nível III: 3º e 4º ano; e nível IV: 

5º ano ao ensino médio e superior. Também hoje aqui em Mossoró, 

por ser uma cidade grande, conseguimos um contato direto com as 

                                                           
1VIEIRA. Francicleide Batista de Almeida. A classe Hopitalar Como Garantia de Direito à Educação 

no contexto das Políticas educacionais Inclusivas. In: PERPETUA, H.; CALDAS, I. F. P.; PACHECO, 

M. C. (org.) Classe hospitalar: a tessitura das palavras entre o escrito e o vivido. 1. ed.- Curitiba, Appris, 

2016.p. 19-32 
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escolas, que é um diferencial das classes hospitalares. Eu tenho um 

contato regular com as escolas em que os alunos estudam, então, as 

crianças fazem as atividades das escolas, passamos nos locais para 

pegar os conteúdos e por isso as atividades pedagógicas são planejadas 

de acordo com o que elas estão estudando no espaço regular de ensino 

e origem. Também lido com as especificidades e particularidades de 

cada uma, pois enquanto professora quero enfatizar que os professores 

das classes hospitalares têm que preparar o aluno para o retorno, não 

podemos pensar só enquanto ele está aqui no hospital, mas 

principalmente esse retorno da criança a sua rotina anterior 

(HEMAÚSE, 2018). 

 

Para o planejamento, as profissionais se apoiam em documentos como, por 

exemplo, o referencial curricular para a educação infantil, tanto especificando para cada 

idade, como também de forma geral. Existem também outros documentos que propiciam 

o desenvolvimento do trabalho de planejamento das atividades com os alunos. Conforme 

Fonseca (2003), o professor não deve estar fechado, mas ter sensibilidade para conseguir 

alcançar uma aprendizagem significativa. Percebemos ainda na fala da pedagoga a 

importância do contato com a escola regular de cada aluno, então, o planejamento 

também vai de acordo com cada escola. 

Corroborando com a discussão, Medeiros (2016, p.57)3 afirma que o contato da 

equipe pedagógica hospitalar com a escola favorece o vínculo das crianças 

hospitalizadas, proporcionando-lhes uma recuperação rápida e sadia, sem nenhum 

transtorno para a continuação dos estudos após a alta. 

Esse vínculo com a escola de origem do aluno é importante, já que a escola 

manda as atividades para as crianças que estão hospitalizadas, colaborando para que 

quando a criança retorne a sua escola não haja prejuízos ocasionados pela hospitalização. 

A equipe pedagógica da escola hospitalar e a escola de origem do aluno, como também 

suas respectivas famílias, estão trabalhando para dar um melhor apoio pedagógico para 

esses alunos/pacientes. 

Quando a pedagoga chega ao hospital, ela checa nos espaços do hospital quem 

são as crianças e adolescentes que ali estão, e vê quem tem condição de subir até a sala 

da classe hospitalar. Quando não podem ir até o espaço da classe, é também realizado o 

atendimento nos seguintes espaços: nas salas de quimioterapia, ambulatório e 

internamento. Não havendo possibilidade de locomoção, esse atendimento pedagógico 

é realizado nos leitos, o que acaba sendo um atendimento individualizado. 

O atendimento para essas crianças/adolescentes na classe hospitalar acontece 

quando estão todos juntos na sala, e também de forma individual. Perguntei à pedagoga 

como ela trabalha com esses alunos de forma individual: 
 

O atendimento individual é mais pensado de o acordo com o conteúdo 

da escola regular, porque tenho que pensar que hoje meu aluno pode 

estar no 1° bimestre ou 2° e de repente a médica o libera e já vai entrar 

no 3° bimestre. Então, eu tenho que pensar e trabalhar de acordo com 

o que se passa na escola, o plano individual do aluno é pensado com 

base nos conteúdos que esse aluno deveria estar estudando na escola e 

também de acordo com as especificidades. (HEMAÚSE, 2018) 

 

                                                           
3 Medeiros. Anderson Clayton Duarte. A Experiência do Hospital do Seridó em Caicó/RN com a Classe 

Hospitalar. In: PERPETUA, H.; CALDAS, I. F. P.; PACHECO, M. C. (org.) Classe hospitalar: a 

tessitura das palavras entre o escrito e o vivido. 1. ed.- Curitiba, Appris, 2016. p. 45-59 
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Mais uma vez percebemos na fala da pedagoga sobre o contato que a pedagoga 

tem com as escolas de cada aluno, pois os conteúdos são trabalhados individualmente 

de acordo com o que o aluno deveria estar estudando na sua escola de origem. Está 

presente sempre o pensamento de que o aluno a qualquer momento pode ter alta, afinal, 

não é nosso desejo que ele esteja ali, mas enquanto está, haverá a busca da melhor forma 

de desenvolver esse aluno/paciente. 

Também é necessário buscar por meio desse atendimento pedagógico perceber 

as dificuldades que os alunos hospitalizados têm e tentar ajudá-los a superar as 

dificuldades, tanto nos aspectos cognitivos como também no emocional que é afetado 

devido à doença em todo o percurso e desfecho que se causa. Vamos percebendo que 

são muitos aspectos envolvidos na hora de planejar, como na hora de por em prática o 

planejamento. 

Para ministrar as suas aulas, é importante a utilização dos recursos didáticos, 

como a utilização do lúdico extraordinário, os jogos, brincadeiras, músicas, leituras. 

Tudo isso é indispensável, pois esses recursos são facilitadores na hora de realizar as 

tarefas. 

Pensando nisso, a pedagoga nos informa como ela reflete, organiza e seleciona 

os recursos didáticos: 
 

Bom, a gente tem que trabalhar de acordo com as condições do meu 

aluno. Eu trabalho muito com recorte, colagem, jogos pedagógicos, 

como com os equipamentos com que fomos contemplados, como os 

tabletes, muitos dos jogos e recursos são utilizados para dar os 

conteúdos. Gosto de trabalhar bastante com os jogos e são bem aceitos 

por eles, pois levo bastante a questão da ludicidade, principalmente 

para tentar trazer um novo olhar e tentar buscar que essa criança 

mesmo estando em um processo de adoecimento, sinta prazer e se 

sinta motivada. Por isso, vamos intercalando as formas de trabalhar, 

vai depender muito do dia, e do que aquele aluno pode fazer naquele 

dia. Levo várias alternativas e aí vamos entrando em acordo, olho se 

ele está disposto também, porque o que eles realmente querem é 

escrever no caderno, coisas mais sistemáticas. Busco intercalar, nem 

só jogo e nem só atividades sistemáticas (HEMAÚSE,2018). 

 

Recursos didáticos como jogos, tabletes, músicas, artes e brincadeiras fazem 

parte da rotina diária da pedagoga em sua prática na classe hospitalar. Quando entramos 

na sala da classe, percebemos que possui bastantes materiais didáticos e caso os alunos 

não possam ir até à classe, a pedagoga leva os recursos até eles. Ela também utiliza os 

recursos para ensinar os conteúdos escolares para seus alunos, então, as atividades 

lúdicas contribuem para que as crianças e adolescentes se sintam motivados e, por ser 

um momento alegre, acabam esquecendo um pouco da sua doença. 

Vamos percebendo ao ir conversando com a pedagoga que o professor tem o 

olhar sensível para observar e entender as condições do aluno naquele determinado dia. 

Dessa forma, nos parece que para este pedagogo é imprescindível o olhar sensível, 

criativo, sempre buscando valorizar os indivíduos, possibilitando uma melhor 

aprendizagem. Vale destacar a fala da pesquisadora Fonseca (2003, p.46): “é importante 

ressaltar que a criança não trabalha de forma isolada. Ela constrói novos conceitos, os 

reformula e os aprimora diante das trocas que faz com o professore os colegas”. 

A todo o momento, os alunos estão reformulando e aprendendo novas coisas, 

como também o professor com esse aluno, são trocas diárias de conhecimento entre 

docente e discente, sempre buscando contribuir para a construção da aprendizagem. Para 
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que esta ocorra é importante que o professor busque formas para melhor desenvolver a 

sua prática e, para isso, é interessante que o pedagogo participe das formações 

continuadas. A pedagoga ressalta em sua fala: “Tento sempre procurar me aperfeiçoar 

por meio das formações, porque é muito importante sempre se renovar e aprender”. 

(HEMAÚSE,2018) 

A formação continuada é muito importante para os professores e em especial 

àqueles que atuam nas classes hospitalares, por vivenciar situações que são específicas 

de uma rotina hospitalar. A formação possibilita a reflexão sobre a sua prática, buscando 

novos conhecimentos para atuarem em diferentes contextos e nas relações entre a equipe 

de saúde, como também de seus familiares. 

A atuação do pedagogo nas classes hospitalares é fundamental para a garantia do 

acesso à educação para crianças e adolescentes, que se encontram em fase de tratamento 

de alguma doença, colaborando também para seu bem-estar físico, social e emocional. 

É importante que na rotina e no planejamento da classe hospitalar, o pedagogo seja 

flexível, não buscando apenas ocupar o tempo dessas crianças/adolescentes. À parte 

dessa rotina na classe e das relações entre o professor e o aluno, consigam promover 

situações de aprendizagens significativas. O pedagogo deve estabelecer um bom vínculo 

com as respectivas famílias dos alunos/pacientes como também com a equipe de saúde 

do hospital, pois todos juntos contribuirão para a continuidade da vida dessas crianças. 

Agora, retomamos dizendo que foi percebido todo esse movimento com a 

pedagoga da classe hospitalar de Mossoró. Hemaúse atua de forma que envolve seus 

alunos e os ajuda a superarem os limites da hospitalização, fazendo-os se sentirem 

capazes de aprender e de dar sequência a seus estudos, despertando o desejo de aprender, 

contribuindo também nas relações sociais e no resgate da autonomia das crianças e 

adolescente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho nos possibilitou conhecer, me aprofundar e compreender como é o 

trabalho desenvolvido nas classes hospitalares de Mossoró/RN, percebendo a 

importância que tem esse atendimento pedagógico na vida dessas crianças e 

adolescentes que estão hospitalizados. O atendimento nas classes hospitalares não visa 

apenas ocupar o tempo dos alunos/pacientes, mas colaborar nos processos educativos, 

proporcionando a continuidade de seus estudos no hospital, como também para 

fortalecer a autoestima, no processo de socialização, emocional. As classes hospitalares 

dão possibilidades para que as crianças e adolescentes superem os limites da 

hospitalização ocasionados pela doença, fazendo-as sentir-se capazes de continuar 

realizando tarefas que antes faziam em sua rotina. 

Para que isso aconteça, a pedagoga que atua na classe hospitalar de Mossoró 

organiza e pensa em seu planejamento, de acordo com as particularidades de cada 

aluno/paciente, trabalhando em consonância com a escola, com os conteúdos, materiais 

didáticos, buscando que a continuidade de seus estudos, comum a rotina que se aproxima 

da escola de origem, como também busca a socialização dessas crianças/adolescentes 

dentro da instituição hospitalar, por meio da classe em seu atendimento pedagógico.  

A atuação do pedagogo nas classes hospitalares ainda hoje não é muito falada, 

mesmo na universidade, que possui bons professores que já conhecem esse campo de 

atuação. A universidade me permitiu conhecer esse ambiente de atuação do pedagogo, 

o que já é um ganho muito grande para os alunos do curso de pedagogia: poder ter a 

oportunidade de perceber como é a atuação do pedagogo na classe hospitalar. 

 



17 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Senado federal. Constituição (l988). Constituição da República Federativa 

do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 446 p. 

 

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. 

258 p. 

 

BRASIL. Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e 

orientações. Secretaria de Educação Especial. – Brasília: MEC; SEESP, 2002. 

 

BRASIL. Ministério de Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia. Brasília, DF: MEC/CNE, 2005.  

 

CECCIM, Ricardo Burg. Classe hospitalar: encontros da educação e da saúde no 

ambiente hospitalar. Pátio, 1999. 

 

FERREIRA, Helena Perpetua de Aguiar. O pedagogo na associação de apoio aos 

portadores de câncer de Mossoró e região: práticas pedagógicas e os percursos 

formativos. Mossoró, RN, 2013 

 

FONSECA, Eneida Simões da. Atendimento escolar no ambiente hospitalar. São 

Paulo: Memnon, 2003. 

 

FONTES, Rejane de Souza; VASCONCELOS, Vera Maria Ramos. O Papel da 

Educação no Hospital: Uma reflexão com bases nos estudos de Wallon e Vigotski. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v27n73/03.pdf.> Acesso em: 27 

nov. 2018. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Ainda as perguntas: o que é pedagogia, quem é o pedagogo, 

o que deve ser o curso de Pedagogia. In. PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia 

e pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. 

Pedagogia Hospitalar: A humanização integrando educação e saúde. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2006. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Ainda as perguntas: o que é pedagogia, quem é o pedagogo, 

o que deve ser o curso de Pedagogia. In. PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia 

e pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. 

Pedagogia Hospitalar: A humanização integrando educação e saúde. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2006. 

 

MEDEIROS, Anderson Clayton Duarte. A Experiência do Hospital do Seridó em 

Caicó/RN com a Classe Hospitalar. In: PERPETUA, H.; CALDAS, I. F. P.; 

PACHECO, M. C. (org.) Classe hospitalar: a tessitura das palavras entre o escrito e 

o vivido. 1. ed.- Curitiba, Appris, 2016. p. 45-59 

 



18 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

VIEIRA. Francicleide Batista de Almeida. A classe Hopitalar Como Garantia de 

Direito à Educação no contexto das Políticas educacionais Inclusivas. In: PERPETUA, 

H.; CALDAS, I. F. P.; PACHECO, M. C. (org.) Classe hospitalar: a tessitura das 

palavras entre o escrito e o vivido. 1. ed.- Curitiba, Appris, 2016.p. 19-32. 

  



19 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO CONTEXTO HOSPITALAR: formação 

docente e práticas pedagógicas 

 

Robéria Vieira Barreto Gomes4 

Heloisa Fonseca Barbosa5 

 

 

RESUMO 

A escola foi compreendida por muito tempo como o único espaço responsável em 

promover o processo de ensino e aprendizagem. No entanto, nas últimas décadas, 

transformações contemporâneas ocorreram em um cenário mundial fazendo com que o 

processo educativo passasse a acontecer em espaços não-escolares. Nesse contexto, 

documentos normativos legitimaram outros espaços para a efetivação do ensino – dentre 

eles, os hospitais. Nesses espaços, o atendimento pedagógico acontece nas denominadas 

classes hospitalares. A gênese das classes hospitalares ocorreu na França no século XX, 

no período Pós Segunda Guerra Mundial, principalmente para atender à demanda de 

escolarização de inúmeras crianças e adolescentes internadas por longos períodos em 

decorrência dos conflitos bélicos e problemas de saúde em geral. No Brasil, esse serviço 

ganha legitimidade em 2002, com a publicação do documento orientador “Classe 

Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar: estratégias e orientações” realizada 

pelo Ministério da Educação (MEC). Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) no artigo 4-A assegura o atendimento educacional para os alunos da educação 

básica para alunos em regime hospitalar e domiciliar. Nessa perspectiva, essa pesquisa 

nos ajudará a responder as seguintes questões: como acontece o atendimento pedagógico 

no contexto hospitalar? Qual é a formação do professor para realizar essa ação? Com 

intuito de buscarmos respostas as referidas questões, a presente investigação tem como 

objetivo analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas em uma instituição hospitalar no 

município de Fortaleza – CE e averiguar a formação dos professores para atuar nesse 

espaço. Utilizamos como instrumento metodológico análise documental, bibliográfica, 

entrevistas com quatro professores e observações de suas práticas no interior da 

instituição pesquisada. Os resultados evidenciaram que os quatro professores que atuam 

nesse ambiente são voluntários que, de acordo com a legislação vigente, não tem 

formação específica para exercer esse trabalho ou bolsistas de extensão de uma 

universidade pública de Fortaleza. As práticas desenvolvidas por esses sujeitos ocorrem 

principalmente no leito, com trabalhos individuais, na maioria das vezes sem nenhuma 

ligação com a escola de origem do paciente/aluno.  As atividades propostas são voltadas 

para alfabetização, letramento e desenvolvimento do raciocínio lógico. Constatamos que 

as atividades desenvolvidas na classe hospitalar, são realizadas em pequenos grupos, 

sobretudo com crianças de idades variadas que estão no ambulatório. Os professores 

utilizam projetos temáticos interdisciplinares como metodologia para desenvolver as 

ações na classe hospitalar. Desse modo, concluímos que o atendimento pedagógico 

realizado no hospital possui grande importância para o desenvolvimento da criança e do 

adolescente enfermo. No entanto, na instituição pesquisada, constatamos que existe a 

necessidade de contratação de profissionais com formação adequada e uma parceria entre 

as redes de ensino municipal e estadual e a instituição hospitalar para que essa ação se 

efetive e o direito à educação seja garantido.   

                                                           
4  Mestre e doutora em educação, professora do Departamento de Estudos Especializados da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) – e-mail: aee.roberia@gmail.com 
5  Graduanda em Pedagogia - Universidade Federal do Ceará – e-mail: heloiisa.fonseeca@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

 “Educação direito de todos”.  Uma frase permeada por um histórico de luta de 

diversos profissionais da educação, pais e estudantes que buscaram a oferta de uma 

educação de “qualidade”.  

 Atualmente, a educação é considerada um direito social e fundamento da 

cidadania de cada ser humano. Todavia, a realidade brasileira nem sempre foi essa, uma 

vez que por um longo período, o sistema de ensino brasileiro legitimou a exclusão escolar, 

valorizando a homogeneização de um grupo social em que vários sujeitos eram excluídos, 

dentre eles: índios, negros e pessoas com doenças ou deficiência.  

 O acesso restrito à educação foi um dos fatores que delimitou a atuação do 

pedagogo aos espaços escolares, ao passo que a escola era o único espaço legitimado a 

promover a aprendizagem aos poucos que dela faziam parte.  

 Nas últimas décadas ocorreram transformações contemporâneas em um cenário 

mundial, fazendo com que o processo educativo passasse a acontecer em ambientes não-

escolares, dentre eles, os hospitais. Nesses, o pedagogo tem a possibilidade de atuar nas 

classes hospitalares. 

 A primeira classe hospitalar surgiu em 1935 na França e foi inaugurada por Henri 

Sellier, com o intuito de oportunizar a continuidade dos estudos das crianças com 

tuberculose. Posteriormente, outros países da Europa, bem como os Estados Unidos, 

passaram a implementar classes hospitalares. Isso ocorreu, principalmente, durante a 

Segunda Guerra Mundial, pois em decorrência dos conflitos bélicos havia muitas crianças 

e adolescente mutilados, impossibilitados de irem à escola regular e de darem 

continuidade aos seus estudos.   

 Embora seu surgimento seja algo antigo, atualmente, a Classe Hospitalar ainda é 

um espaço pouco conhecido pelos profissionais da educação, da saúde, bem como por 

familiares dos indivíduos enfermos. Entretanto, embora desconhecido, ensinar no 

contexto hospitalar é possível e cabe ao pedagogo possibilitar ao aluno/paciente uma 

interação constante com o conhecimento. 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas em uma instituição hospitalar no município de Fortaleza – CE e averiguar 

a formação dos professores para atuar nesse espaço. 

Para a realização desse trabalho utilizamos a pesquisa qualitativa em educação, 

com os seguintes instrumentos de coleta de dados: entrevista com quatro professores que 

estavam realizando o estágio na classe hospitalar e observação da prática pedagógica 

desses profissionais. 

Visando compreender o significado de uma classe hospitalar e como é realizado 

esse atendimento foi fundamental buscar embasamento teórico na literatura específica de 

Rejane de S. Fontes (2005), Eneida Simões Fonseca (2015), documentos oficiais do 

MEC/SEESP e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, Artigo 4-A. A discussão 

do tema em questão foi estruturada em quatro etapas: i) princípios e fundamentos do 

atendimento educacional no contexto hospitalar; ii) aspectos normativos das classes 

hospitalares no Brasil; iii) análise e discussão dos dados, e por fim, iv); considerações 

finais  
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PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL NO 

CONTEXTO HOSPITALAR 

 

A aprendizagem é inerente ao ser humano e ocorre durante toda a vida, ela não requer 

local ou tempo específico para acontecer, no entanto, necessita de mediação adequada, recursos 

e disponibilidade dos envolvidos no processo. No hospital, ao permanecer internada por 

períodos prolongados, a criança precisa de atividades significativas e flexibilizadas que 

atendam à sua realidade e potencializem a aquisição de novos conhecimentos durante seu 

período de afastamento da instituição escolar de origem.   

Nesse contexto, a presença de um pedagogo no hospital torna-se essencial. Segundo 

Libâneo (2002), o pedagogo pode atuar em campos diferenciados, já que possui uma formação 

ampla, que abrange toda a diversidade de práticas educativas presentes na sociedade. Dentro do 

hospital estão sob a responsabilidade do pedagogo as seguintes modalidades, segundo Vieira 

(2011, p.1):  
 

1)Prática multisseriada: nela o pedagogo utiliza um espaço na unidade de 

cirurgia pediátrica como sala de aula. Os alunos são agrupados por ciclo/série 

com aulas simultâneas; 

2)Prática individual de leito: o trabalho realizado no serviço de emergência 

clínica busca dar continuidade aos estudos das crianças em convalescença com 

o objetivo de garantir o direito à continuidade escolar;  

3)Situação de isolamento: este atendimento é realizado na infecto pediatria. 

Nesses casos há necessidade de paramentação e desinfecção do professor e 

dos materiais a serem utilizados;  

4)Classe Hospitalar: a mais comum refere-se à escola no ambiente hospitalar, 

atende casos de longo tratamento ou em casos de imunidade;  

5)Recursos diversos: brinquedoteca, decoração do ambiente, oficinas, 

orientação familiar, projetos, entre outros. 

 

Assim, o atendimento educacional hospitalar deve estar vinculado aos sistemas de 

educação como uma unidade de trabalho pedagógico das Secretarias Estaduais, Municipais de 

Educação, bem como estabelecer parcerias com a equipe multidisciplinar do hospital 

(normalmente formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, 

fonoaudiólogos e/ou terapeutas ocupacionais) na qual essa ação pedagógica é desenvolvida. 
O atendimento no contexto hospitalar tem como objetivo central oportunizar a 

continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos 

matriculados em escolas da Educação Básica. Para que o professor desenvolva práticas 

pedagógicas que contemplem os objetivos e a realidade do ambiente hospitalar, de acordo com 

Sousa, Teles e Soares (2017, p.10): 
 

É essencial destacar que o planejamento deve ser flexível, diante da 

individualidade de cada criança e seus limites, suas necessidades, de modo 

que quando for executado possa ser aceito e desenvolvido de acordo com o 

seu público-alvo, no caso as crianças. É importante destacar que a 

flexibilidade é uma característica de fundamental importância nos 

planejamentos de ensino, de maneira que possa ser adaptado às situações que 

não foram previstas. 

 

 O planejamento do professor no contexto hospitalar, precisa contemplar o público 

heterogêneo que está presente no hospital e possui crianças com doenças variadas, algumas bem 

graves ou raras e outras que poderiam ser evitadas se a atenção básica de saúde fosse efetiva e 

as famílias tivessem condições mínimas de saneamento, alimentação e moradia. 
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 Diante do contexto diferenciado do hospital, o professor para atuar nesse espaço, 

necessita de uma escuta sensível compreendendo que o ambiente hospitalar, é um espaço, 

muitas vezes, marcado pela dor e angústia, pois faz parte do contexto cultural brasileiro uma 

visão bastante negativa sobre a doença e a morte. (FONTES, 2005) 

De acordo com os aportes teóricos de Fonseca (2015, p. 14) 

 
[...] isso contribui para o estranhamento da presença da escola no ambiente 

hospitalar porque doença e internação para tratamento médico geralmente são 

vistas como ameaças à vida dando margem à desconfiança de que a morte 

também está presente em ambas as situações. Isso leva a pensar que o 

importante é curar a doença e o psicológico e o cognitivo do enfermo ficam 

para depois da cura. Há também comentários de que a presença do professor 

e dos materiais escolares no hospital cause riscos ao tratamento do paciente e 

à sua recuperação e cura. 

 

É comum que os familiares das crianças enfermas se preocupem com o bem-estar e a 

recuperação de seus entes em primeiro lugar. Essa preocupação é válida e em momento algum 

defendemos que o atendimento pedagógico deve se sobressair ao trabalho clínico no hospital. 

Entretanto, sustentamos a ideia que o professor, respeitando as restrições clínicas do paciente, 

em parceria com demais profissionais de saúde, pode realizar um trabalho que possibilite um 

retorno escolar com maior satisfação e a permanência no hospital, um processo menos 

desgastante e muitas vezes menos traumático.  

Ao trabalhar no hospital, é necessário que o professor realize a árdua missão de 

estabelecer uma relação de confiança com os familiares da criança enferma, a equipe 

multidisciplinar de saúde e a própria criança. Embora na classe hospitalar, os objetivos 

desejados se assemelhem aos realidade escolar, os caminhos a serem percorridos para seu 

alcance são totalmente diferentes e requerem estratégias distintas. 

 

Aspectos normativos das classes hospitalares no Brasil 

No Brasil, a prática educacional em ambientes hospitalares, se iniciou oficialmente em 

1950, com uma classe hospitalar localizada no Hospital Jesus no Rio de Janeiro, todavia há 

registros que em 1600, ainda no Brasil Colônia, existia atendimento escolar para as pessoas 

com deficiência física na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. 

Embora oficializado em 1950, esse serviço só foi reconhecido em documentos 

normativos em 1995, quando o  Estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizados, na 

Resolução nº 41 de Outubro de 1995, estabeleceu que todas as crianças têm o direito de 

desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento 

do currículo escolar durante sua permanência hospitalar. (BRASIL,1995) 

 Atualmente,  as classes hospitalares no Brasil, de acordo com a LDB  tem como objetivo 

central dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de 

alunos matriculados em escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e 

reintegração ao grupo escolar; bem como desenvolver currículo flexibilizado com crianças, 

jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso 

à escola regular. (BRASIL, 1996)  

Assim, é possível afirmar que existe na legislação brasileira vigente o aparato para 

oferecer educação para os indivíduos que estão impossibilitados de frequentar a escola por 

motivos de enfermidade, pois a lei garante um atendimento pedagógico-educacional em 

hospitais, possibilitando um pouco de normalidade ao momento vivido pela criança.  

Todavia, embora seja um direito assegurado, de acordo com um estudo realizado por 

Fonseca (2015), poucas regiões do Brasil possuem o serviço da classe hospitalar regulamentado 

e funcionando adequadamente, enquanto na maioria, ainda é inexistente ou insuficiente. Ainda 
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de acordo com a pesquisa da autora supracitada, no total existem 155 classes hospitalares no 

Brasil e a maioria destas concentram-se na região Sudeste (63) e a minoria na região Norte (10).  

Entretanto, como acontece o atendimento pedagógico no contexto hospitalar? Qual é a 

formação do professor para realizar essa ação? O tópico a seguir se propõe a analisar e discutir 

os dados obtidos sobre a realidade específica de um hospital em Fortaleza - CE.  

 

Análise dos resultados e discussão dos dados 

A Presente investigação foi realizada em uma instituição hospitalar no Município de 

Fortaleza que atende crianças com Câncer. Realizamos observações e entrevista com a 

responsável pelo Projeto “Classe hospitalar” 6 e conversação com quatro alunos do Curso de 

Pedagogia da UFC que desenvolvem o projeto de Extensão intitulado “Pedagogia hospitalar: 

aspectos teóricos e ações didáticas na classe hospitalar”. Essa equipe tem como objetivo atender 

crianças e adolescentes internados e da enfermaria e no ambulatório que estão à espera do 

atendimento. A referida instituição é considerada hospital referência em tratamento oncológico 

para crianças e adolescentes, recebendo pacientes dos munícipios do Ceará e de outros estados 

do Nordeste. Participar desse tratamento de saúde ocasiona, na maioria das vezes, o abandono 

a escola. De acordo com Simões e Saldanha (2016, p.226) 
 

Isso ocorre porque o tratamento contra o câncer é longo e agressivo, e 

repercute no desempenho escolar da criança. Muitas vezes, isso acontece pelas 

barreiras impostas pela própria escola como: inflexibilidade, burocracia e 

desconhecimento de como lidar com o aluno enfermo. 

 

Na tentativa de minimizar os efeitos em relação ao desempenho escolar, a instituição 

desenvolve atividades pedagógicas, relacionadas ao currículo escolar, com o propósito de 

garantir o Direito a Educação preconizado na legislação brasileira. Ao observarmos o espaço 

onde é desenvolvido o projeto constatamos que este possui mesas, cadeiras, livros variados da 

literatura infantil, lápis, jogos pedagógicos, tabletes, fantoches, pastas, atividades pedagógicas 

etc. É um ambiente propício para ocorrer o processo de ensino e aprendizagem o que dialoga 

com o proposto pelo Documento Orientador do Ministério da Educação - Classe hospitalar e 

Atendimento Pedagógico Domiciliar: Estratégias e Orientações, quando afirma que a classe 

hospitalar deve ser: 
 

Uma sala para desenvolvimento das atividades pedagógicas com mobiliário 

adequado e uma bancada com pia são exigências mínimas. Instalações 

sanitárias próprias, completas, suficientes e adaptadas são altamente 

recomendáveis e espaço ao ar livre adequado para atividades físicas e ludo-

pedagógicas.  (MEC, 2002, p.16) 

 

Dessa forma, um ambiente adequado e materiais pedagógicos fazem parte do processo 

de ensino e aprendizagem e o professor será o agente essencial dessa ação. Para conhecermos 

a formação do professor que atua nesse espaço perguntamos a coordenadora do projeto como 

são selecionados os professores para atender essas crianças. Obtivemos a seguinte resposta: 
 

O nosso maior desafio é com os profissionais para atuar nesse ambiente. 

Tenho alguns voluntários e os alunos do curso de Pedagogia da UFC que 

desenvolvem o projeto de extensão. Buscamos voluntários com o perfil de 

professor já que eles precisam ensinar os alunos os conteúdos escolares. 

(Entrevista, 2018) 

 

                                                           
6 Usaremos o nome fictício do projeto que é desenvolvido na instituição pesquisada. 



24 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Analisando a resposta da entrevistada percebemos que existe uma ação, objetivo, 

disponibilidade, dedicação e compromisso para efetivar o projeto, mas, a formação do professor 

para atuar nesse ambiente precisa respeitar o que diz a legislação. De acordo com o Documento 

Orientador do MEC, o professor.  
 

[...] deverá ter a formação pedagógica preferencialmente em Educação 

Especial ou em cursos de Pedagogia ou licenciaturas, ter noções sobre as 

doenças e condições psicossociais vivenciadas pelos educandos e as 

características delas decorrentes, sejam do ponto de vista clínico, sejam do 

ponto de vista afetivo. Compete ao professor adequar e adaptar o ambiente às 

atividades e os materiais, planejar o dia-a-dia da turma, registrar e avaliar o 

trabalho pedagógico desenvolvido. (MEC, 2002, p. 22) 

 

Vale destacar a necessidade de o projeto trabalhar com professores que possuam a 

qualificação exigida na legislação, pois, a formação profissional é essencial para a construção 

de práticas pedagógicas desafiadoras e produtivas. 

Outro aspecto observado nessa pesquisa foi às práticas pedagógicas desenvolvidas. Os 

alunos que participam do projeto afirmaram que planejam uma vez por semana com a 

coordenadora do projeto de extensão da UFC e duas vezes por semana desenvolvem as 

atividades na instituição hospitalar, em duas frentes: atividades na classe hospitalar e atividades 

pedagógicas para realizarem no leito.   

Na classe hospitalar buscam trabalhar com temas, devido ao grande número de crianças 

que frequentam o espaço, crianças de diversas idades e séries, em torno de 8 a 10 crianças por 

dia. Por isso, torna-se mais produtivo desenvolver temas que englobem todas as idades. Durante 

o ano de 2018 o grupo trabalhou com situações temáticas tais como: animais, plantas, 

transportes, alimentos. Tais temas envolveram atividades de Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, produção textual, entre outras. Como podemos perceber na resposta da 

entrevistada: 
 

Toda segunda realizamos o planejamento, conversamos como foi a semana e 

o que conseguimos realizar, principalmente as dificuldades que precisamos 

superar. Depois escolhemos o tema relacionada as disciplinas do currículo e 

atividades didáticas. Sempre com o olhar no conteúdo escolar. É difícil porque 

não sabemos se as crianças serão as mesmas no outro dia. (Entrevista, 2018) 
 

As ações didáticas desenvolvidas na classe hospitalar requerem do professor um olhar 

criterioso para trabalhar com a diversidade e aproveitar, no pequeno espaço de tempo, as 

oportunidades para desenvolver a aprendizagem, possibilitando que essas crianças e 

adolescentes possam pensar, refletir, construir e criar sobre o assunto que está sendo abordado. 

Ou seja, dando a oportunidade para que eles transformem as informações em aprendizagens.  

No leito os profissionais que atuam fazem um levantamento inicial das crianças e 

adolescentes internados, a partir desse levantamento são planejadas atividades de acordo com 

a série matriculada.  Porém, nas entrevistas percebemos que o desafio é uma continuidade 

dessas atividades com a escola. Não existe um contato com a instituição escolar e os professores 

realizam atividades de acordo com as informações obtidas no diagnóstico dos alunos em 

parceria com a família. 

Como podemos observar a instituição realiza um trabalho pedagógico essencial para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem das crianças e adolescentes internados 

na instituição hospitalar, mas, é mister que exista uma relação com a rede de ensino para efetivar 

a classe hospitalar como estabelecido na legislação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos com essa pesquisa analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas em uma 

instituição hospitalar no município de Fortaleza – CE e averiguar a formação dos professores 

para atuar nesse espaço. Diante dos dados obtidos, concluímos que se faz necessária, 

urgentemente, uma articulação entre as redes de educação (municipal e estadual) e a Secretária 

de Saúde do Estado para a efetivação desse serviço na instituição pesquisada.  

O fato de não haver nenhum professor com a formação adequada mostra o quanto a 

atuação do pedagogo no contexto hospitalar ainda é um campo pouco conhecido e restrito. 

Embora os estagiários da instituição pesquisada desempenhem suas funções, buscando sempre 

trabalhar com os conteúdos escolares, esses de maneira alguma, devem substituir o papel no 

professor, pois esse profissional é o responsável capacitado para realizar as atividades de cunho 

pedagógico no hospital.  

A falta de articulação com a instituição de origem dos alunos/pacientes é uma das 

consequências da ausência de profissionais contratados pela rede de ensino, pois os estagiários, 

na medida em que são provisórios, não podem assumir determinadas responsabilidades que são 

essenciais para a efetivação de um trabalho que contemple os objetivos centrais da classe 

hospitalar. 

 Com isso, concluirmos que para que o serviço das classes hospitalares se efetive é 

necessária uma política pública consistente com prioridade de agenda governamental, para que 

o direito à educação no contexto hospitalar não persista sendo um direito inalcançável para 

grande parte da população. 
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ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM EDUCAÇÃO NÃO FORMAL OU EM 

ESPAÇOS NÃO-ESCOLARES? um diálogo para a apropriação dos conceitos 

  

Zacarias Marinho7 

 

 

RESUMO 

A vida moderna é uma vida formal. Partindo dessa premissa procuro estabelecer um 

diálogo propositivo para uma apropriação mais consistente conceitualmente do que seja 

educação formal, não formal e o que seja espaço não-escolar. Argumento sobre a 

impossibilidade de uma educação não-formal e, nesse sentido, faço uma opção pelo 

significante espaço não-escolar para enunciação da atuação de educadores, pedagogos ou 

não, em espaços que não sejam instituições escolares. Para isso, busco respaldo teórico 

em Viñao Frago e Escolano (1998), autores que discutem a importância da dimensão 

espacial na educação; Ball (2014) por abordar a privatização da educação como um 

fenômeno internacional promovido por instituições empresariais e Ball; Maguire; Braun 

(2016), que abordam a teoria da atuação de política (policy enactment), contribuindo para 

entendermos as instituições escolares como espaços onde se faz política, possibilitando 

também compreendermos os espaços não-escolares como locus de ações educativas, 

portanto, de atuação política dos sujeitos em processos de ensino-aprendizagem. O artigo 

tem, portanto, um objetivo teórico-conceitual, qual seja, problematizar os conceitos e 

possibilitar uma construção mais apropriada para a enunciação do fenômeno abordado.   

 

Palavras-chave: Atuação do Pedagogo; Educação não-formal; Espaços não-escolares 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

No desenvolvimento da sociedade humana dois aspectos foram apropriados de 

forma tão especial que nenhuma outra espécie foi capaz: o tempo e o espaço. Ao longo 

da história essa apropriação variou de um momento em que a relação da sociedade com 

o tempo e o espaço se dava numa condição de dominada, na pré-história, até um momento 

de uma condição de dominante, no contexto atual.  

Nesse processo de desenvolvimento, a vida em sociedade saiu de um conjunto de 

relações muito simples, para um conjunto de relações muito complexas, envolvendo ao 

mesmo tempo elementos culturais, político-sociais e educacionais. Se o tempo foi 

importante nesse processo, o espaço igualmente foi fundamental, pois tanto um quanto 

outro são imprescindíveis no conjunto dessas relações.  

Assim, relações culturais, político-sociais e educacionais são relações temporais 

e, especialmente, espaciais. É essa dimensão espacial que pretendo explorar inicialmente 

aqui, considerando que o espaço na educação não é apenas palco, mas tem toda uma 

influência e se constitui parte importante do processo educacional em espaços escolares 

e não-escolares, uma vez que me apropriando de Viñao Frago e Escolano (1998), 

considero a dimensão espacial como construtora de currículo.  

Ao considerar essa dimensão constitutiva dos processos educacionais em espaços 

escolares e não-escolares, considero também que esses espaços são constituídos nas 

relações de poder existentes na sociedade contemporânea, em tempos de globalização. 

Fez-se necessário, então, buscar apoio em Ball (2014) para abordar o que vem ocorrendo 

                                                           
7 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. zacariasmarinho@yahoo.com.br 
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em nível internacional, o processo de privatização das políticas educacionais. Nesse 

contexto, tem-se uma ampliação vertiginosa dos espaços não-escolares, constituídos por 

um discurso de complementaridade e desqualificação do espaço escolar, dissimulado pelo 

conflito educação formal/educação não-formal.  

Esse conflito, ou falso conflito como denominei em outro momento (MARINHO, 

2013), revela interesses os mais diversos, uma vez que políticas educacionais são 

pensadas, escritas e colocadas em atuação tendo como referência, quase sempre, a questão 

da qualidade na educação, tanto para espaços escolares, quanto para espaços não-

escolares. Nessa perspectiva, recorremos a Ball; Maguire; Braun (2016), utilizando destes 

a teoria da atuação de política (policy enactment) e, por onde, problematizo os conceitos 

de educação formal, não-formal, espaço escolar e não-escolar, a fim de defender estes 

últimos como mais potentes para compreensão do fenômeno educacional em sua 

dimensão espacial.  E, finalmente, terço algumas considerações finais argumentando em 

favor de uma continuidade do debate. 

 

A EDUCAÇÃO E O ESPAÇO COMO DIMENSÃO DO CURRÍCULO 

 

Antes de qualquer referência a importância do espaço na construção do currículo, 

necessário se faz esclarecer o entendimento de currículo aqui considerado. Tenho 

recorrido para essa consideração às abordagens de currículo desenvolvidas por Lopes e 

Macedo (2011); Macedo (2006), que trazem os aportes pós-estruturais para a 

compreensão das políticas curriculares e do currículo ao utilizarem a Teoria do Discurso 

de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe.  

O currículo compreendido, então, como espaço-tempo de fronteira por Macedo 

(op, cit.) considera o “princípio de que o currículo é um espaço-tempo em que sujeitos 

diferentes interagem, tendo por referência seus diversos pertencimentos, e que essa 

interação é um processo cultural que ocorre num lugar-tempo” (p. 288); constitui-se como 

um lugar onde “interagem diferentes tradições culturais e em que se pode viver de 

múltiplas formas”. (id. ibid). 

Acompanhando essa formulação a compreensão de currículo aqui considerada 

entende ainda o currículo como uma prática discursiva, o que “... significa que ele é uma 

prática de poder, mas também uma prática de significação, de atribuição de sentidos” 

(LOPES; MACEDO, 2011, p. 41). 

Nessa perspectiva, essas estudiosas desenvolvem toda uma articulação de 

conceitos próprios da Teoria do Discurso, por vezes complementada pelo que consideram 

de potente em outras abordagens como, por exemplo, o Ciclo de Política de Stephen Ball 

e colaboradores (BOWE, R.; BALL, S.; GOLD, A., 1992)8. Assim, as políticas públicas, 

as políticas educacionais e, especificamente, as políticas de currículo são vistas de forma 

descentrada, desconsiderando-se as abordagens do tipo top down e down top, que são 

comuns em pesquisas sobre currículo fundamentadas nas abordagens das teorias críticas.  

A educação como uma ação humana se dá no tempo e no espaço. Nesse sentido, 

é imprescindível a consideração dessas duas dimensão no ato educativo. Vou me deter 

mais especificamente na dimensão espacial do ato educativo9, considerando-a como parte 

construtora do currículo, conforme Viñao Frago e Escolano (1998) e considerando, ainda, 

o que afirma Viñao Frago (1998, p. 75): “o espaço não é neutro. Sempre educa. Resulta 

                                                           
8 Mais recentemente, Lopes (2016) fez referência a Teoria da Atuação desenvolvida por Ball, Braun e 

Maguire, como potente na análise de política e também como um avanço em relação a algumas questões 

das abordagens anteriores de Stephen Ball. 
9 Essa é uma opção arbitrária que faço, pois considero espaço e tempo indissociáveis e apenas dou mais 

ênfase, aqui, a dimensão espacial. 
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daí o interesse pela análise conjunta de ambos os aspectos – o espaço e a educação –, a 

fim de se considerar suas implicações recíprocas”. 

Assim, não estou discutindo o espaço do ponto de vista técnico, como está 

recomendado em alguns documentos, a exemplo da LDB e dos Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, ou outros que contenham normas que 

regulem a construção e a infraestrutura dos espaços escolares e não-escolares que estejam 

submetidos a normas técnicas específicas. Apenas para exemplificar o que sugerem esses 

documentos, vejamos uma menção dos referidos parâmetros.  
  

A construção de uma unidade de Educação Infantil demanda 

planejamento e envolve os estudos de viabilidade, a definição das 

características ambientais e a elaboração do projeto arquitetônico, 

incluindo o projeto executivo, o detalhamento técnico e as 

especificações de materiais e acabamentos. (BRASIL, 2006, p. 07). 

 

Essa é uma discussão importante também, a qual poderemos desenvolver em outra 

oportunidade10, mas quero ir além, tendo a compreensão de que a construção física de 

uma instituição educacional não significa a conclusão desse espaço em sua dimensão 

educativa. Ao contrário, é o pós construção por meio do seu uso que o espaço ganha 

significado para essa dimensão, uma vez que ao receber os sujeitos educativos, estes em 

suas relações interagem dialeticamente com o espaço, influenciando e sendo 

influenciados por sua organização.  

Nessa relação a dimensão espacial é constantemente construída e reconstruída, 

pois semelhante ao que ocorre na relação da sociedade com o seu espaço de atuação 

(SANTOS (2008), o espaço escolar não é apenas palco dessas relações, mas parte 

integrante delas. Esta consideração vale de forma idêntica para a relação dos sujeitos 

educativos com a dimensão espacial nos espaços não-escolares, ou seja, nestes essa 

dimensão também é construtora do currículo e parte dele.  

Para Callai (1999, p. 23), o espaço é “um dado a mais na definição de como as 

coisas podem acontecer, interferindo nas dinâmicas sociais, colocando limites, ou 

favorecendo situações”. Dada essa condição torna-se factível a compreensão 

desenvolvida por Escolano (1998, p. 26), ao defender que a arquitetura é portadora de um 

programa: “a arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de 

discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, 

disciplina e vigilância […]”. Essa compreensão também está presente no espaço não-

escolar, uma vez que este também é pensado, organizado e reorganizado constantemente 

em função do ato educativo que se quer desenvolver neste. Portanto, em ambos podemos 

considerar que  
 

Os espaços educativos, como lugares abrigam a liturgia acadêmica, 

estão dotados de significados e transmitem uma importante quantidade 

de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao 

mesmo tempo em que impõem suas leis como organizações 

disciplinares. (ESCOLANO, 1998, p. 27)11 

 

Assim, ao comparar os espaços escolar e não-escolar (MARINHO, 2013) procurei 

mostrar que, apesar de suas diferenças, havia também entre estes muitas semelhanças, 

                                                           
10 Neste artigo, eu também poderia ser cobrado por não abordar a importância do espaço para determinados 

níveis e modalidades de educação, mas isso também foge aos objetivos desse texto 
11 Diante da minha compreensão de currículo já apresentada anteriormente, saliento que esta não inclui o 

conceito de currículo oculto, bem como os conceitos de currículo formal e vivido.  
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tais como estarem normatizados pelo Estado, seja de forma direta ou indireta, terem uma 

organização burocrática que exprimem relações de poder, definição de regras e divisões 

arquitetônicas, as quais implicam separações internas, justificadas pelo discurso 

institucional12.  

Além disso, de forma mais ou menos coerente, tanto o espaço escolar quanto o 

não-escolar contém uma rotina, sempre submetidos, então, a uma relação espaço-

temporal. Isso é conferido na definição de um calendário anual, de dias da semana a serem 

trabalhados, de um horário estabelecendo início e fim das atividades diárias, entre outras 

definições que podem ser estabelecidas nesse sentido.  

Viñao Frago, sugere um método para a análise desses espaços, mais 

especificamente dos espaços escolares 
 

Para analisar a dimensão espacial dos centros docentes, nada parece 

mais adequado, se a análise se pretende total, do que [...] em primeiro 

lugar, se deverá considerar sua localização ou adequação em relação a 

outros espaços e lugares; depois, o local ou o território ocupado e a 

distribuição, no mesmo, das zonas edificadas e não edificadas e, assim, 

seguir progressivamente, desde essas últimas até a sala de aula, 

passando pelo edifício e sua distribuição interna em diversos espaços e 

usos. Além disso, entre um espaço e outro será necessário considerar as 

áreas de transição – pórticos, corredores, áreas de espera. (VIÑAO 

FRAGO, 1998 p. 75).  

 

Essa proposta requer, assim, uma observação metódica com registro em diário de 

campo, a fim de que se possa dar conta das nuances presentes nos espaços escolares e 

não-escolares, incluindo a dimensão simbólica de sua arquitetura. A esta podem ser 

adicionados elementos materiais de segurança, o que nos indicará questões sobre a relação 

desses espaços com o seu entorno, tornando-os mais próximos ou mais distantes da 

comunidade local.  

Além disso, a simbologia mais explícita em murais, cartazes, faixas, anúncios, 

imagens, pichações e representações as mais diversas, mostram as significações dadas, 

negociadas e construídas coletivamente nas relações entre os sujeitos e com outros 

contextos, revelam valores culturais, morais, patrióticos e religiosos, entre outros ali 

presente. 

É sobre essa dimensão simbólica que Viñao Frago afirma: “Nada é melhor do que 

falar, nesse caso, no valor didático do símbolo, um aspecto a mais da dimensão educativa 

do espaço (op. cit. p. 78). 

A dimensão espaço-temporal se reveste, dessa forma, de uma condição sine qua 

non, para a compreensão do currículo, uma vez que os sujeitos interagem constantemente 

com essa dimensão, sendo esta parte da construção curricular que vai sendo moldada nos 

espaços escolar e não-escolar, no dia a dia de suas instituições correspondentes, escolas 

e outros espaços em que ocorrem ações educativas de diferentes naturezas, erroneamente 

denominadas de educação formal e não-formal, respectivamente.  

 

ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO-ESCOLARES E AS POLÍTICAS DE 

EDUCAÇÃO  

 

                                                           
12 Essa comparação feita levou em consideração os espaços não-escolares institucionais, não sendo 

considerado espaços tais como praças, parques e outros que podem ser usados como espaços de ação 

educativa. 
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O atual contexto nos traz uma série de questões que coloca em desconfiança coisas 

que em outros momentos pareciam consolidadas. O receio de não estarmos em acordo 

com esse momento nos faz, muitas vezes, aceitarmos o discurso que o novo é sempre o 

melhor e tudo que tínhamos, até então, fosse agora objeto de rejeição, de sinônimo de 

ultrapassado ou de pouco significativo na atual conjuntura nacional e internacional.  

Só para mostrar dois exemplos mais presentes nas conversas do dia a dia, em 

espaços acadêmicos ou não, posso citar o caso de se acusar que alguém quer ser 

“politicamente correto”, forçando-se uma leitura coletiva de que o certo é ser, hoje, 

“politicamente errado”. No âmbito da educação essa sede de se identificar com o que seja 

melhor nesse momento, faz circular o discurso de que a chamada Educação Formal já não 

responde as demandas colocadas pelo atual contexto, necessitando-se que esta seja 

substituída ou complementada pela Educação Não Formal, a qual acontece, 

especialmente, em instituições não-escolares.  

Essa comparação fez muitos adeptos e ganhou muito espaço nos fóruns de 

discussão que debatem a “educação formal e a não formal”, por meio de produções 

acadêmicas e outras formas discursivas que produzem o contexto de produção de texto 

do que estou chamando de política de desvalorização das escolas e supervalorização de 

instituições não-escolares.  

Considerando a construção produtiva do Ciclo de Política de Stephen Ball e 

colaboradores (BOWE, R.; BALL, S.; GOLD, A., 1992; BALL, 1994), essa política 

compreende um Contexto de Influência, formado por Organismos Internacionais e Ongs, 

além de outros sujeitos em nível nacional e internacional; um Contexto de Produção de 

Texto que conta com esses mesmos sujeitos, mas de forma muito explícita com os meios 

de comunicação de massa, as mídias sociais e a produção acadêmica e um Contexto da 

Prática, formado basicamente pelas Ongs educacionais, compostas por um conjunto de 

instituições que oferecem, geralmente de forma “gratuita”, serviços supostamente não 

oferecidos ou mal oferecidos pelas escolas.  

Apesar do discurso de qualidade da educação, que circula nos vários contextos, 

apontar para a necessidade das instituições não-escolares substituírem, no todo ou em 

parte, as instituições escolares, o que vemos é muita semelhança entre ambas, bem como 

uma busca por verbas governamentais para ações e projetos, nem sempre inovadores. 

Muitas Ongs atuam na base da filantropia, em nome de levar ações sociais as populações 

mais carentes, o que deveria ser papel do Estado por meio das suas instituições, inclusive 

as escolas.  
 

Frente à reorganização do capital e da contra-reforma do Estado, o 

“terceiro setor” se torna funcional ao projeto neoliberal de retirada 

paulatina do Estado no que tange às ações e políticas sociais, levando à 

refilantropização da questão social. O discurso dominante do “terceiro 

setor”, ao ampliar sua influência, contribui para a desorganização e 

desmobilização dos trabalhadores e para a despolitização do debate 

sobre as causas e reprodução das desigualdades, sendo engendrada uma 

cultura do possibilismo. (GRACIOLLI; TOITIO, 2009  apud 

MARINHO, 2013. p. 3321) 

 

Nesse sentido, presenciamos uma precarização proposital do trabalho nas 

instituições públicas e, cada vez mais, o corte de recursos dos seus orçamentos, abrindo 

espaços para o chamado terceiro setor, o qual no campo educacional constitui os espaços 

não-escolares, que absorve parte dos recursos do próprio Estado. 

Contudo, as políticas públicas de educação em nível internacional e nacional, no 

que diz respeito as relações do Estado com outros agentes, traz questões muito mais 
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problemáticas do que a relação do Estado com as Ongs tradicionais, haja vista já está em 

curso uma nova modalidade de filantropia, a qual é conhecida como filantropia 3.0 

(BALL, 2014).  
 

As abordagens tradicionais para ajudar não são suficientes para atender 

os grandes desafios globais do nosso tempo. Soluções baseadas no 

mercado mostram a incrível promessa para resolver esses problemas 

assustadores em um nível sistêmico e difundido. Essas abordagens, no 

entanto, ainda estão em um estágio inicial. As corporações estão 

pesquisando e desenvolvendo melhores práticas de negócios que 

atendam linhas de fundo sociais e ambientais enquanto produzem 

lucros. Organizações sem fins lucrativos estão abrindo caminho para 

modelos baseados em empresas que oferecem potencial para 

sustentabilidade de longo prazo. Os governos estão contribuindo com 

seus recursos para incentivar e apoiar abordagens baseadas no mercado. 

Na Reunião Anual de 2010, os membros irão discutir as melhores 

estratégias para adequar essas soluções, de modo que os benefícios 

possam ser sentidos por mais de quatro bilhões de pessoas que 

subsistem com menos de US$3 por dia. 

(http://www,clintonglobaliniciative.org.ourmeetings/2010/meeting_an

nual_actionareas.asp?Section=OurMeetings&PageTitle=Actions%20

Areas apud BALL, 2014, pp. 125-126) 

 

Essa nova forma de investida captada por Stephen Ball, impacta as políticas 

educacionais ao redor do mundo em espaços escolares e não-escolares, uma vez que esses 

espaços, ao invés de serem dirigidos por Ongs e órgãos governamentais, passam a ser 

dirigidos por instituições articuladas por institutos ligados a empresas multinacionais, 

principalmente grandes bancos. Não é de se estranhar que bancos e empresas situados no 

Brasil tenham seus institutos de atuação em questões sociais e educacionais, tais como 

Itaú Social, Fundação Bradesco, Gerdau e Natura, para ficar apenas nesses exemplos.  

Assim como Ball e colaboradores que utilizaram da Teoria da Atuação para 

analisar a interpretação e tradução das políticas de educação em quatro escolas da 

Inglaterra, importante seria vermos aqui, como vem ocorrendo essa interpretação e 

tradução nos espaços não-escolares em comparação com esses processos nos espaços 

escolares. A minha hipótese é que a medida que esses espaços e os sujeitos da atuação se 

aproximam e se afastam em suas condições estruturais e de formação e experiências com 

o fenômeno educacional, a atuação tende a se aproximar e a se afastar, uma vez que a 

atuação tem relação com as condições que estão dadas. Uma dessas aproximações, talvez 

a mais evidente é a formalidade, mesmo que em níveis diferentes em casos específicos, 

mas sempre existente em espaços escolares e não-escolares que lidam com a educação.   

Nessa perspectiva, reforço a compreensão já discutida em outro momento 

(MARINHO, op. cit.), de que o que temos é uma falsa dicotomia entre espaços escolares 

e não-escolares, sem, no entanto, deixar de considerar que o espaço em si carrega um 

programa (ESCOLANO, 1998), devendo este ser apreendido em cada realidade 

específica, a fim de se ter uma melhor análise da atuação, que é um elemento central para 

a compreensão da política, especialmente no Contexto da Prática.   

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL OU ESPAÇOS NÃO-ESCOLARES: a apropriação 

dos conceitos 

 

O novo acordo ortográfico estabelecido entre os países de língua portuguesa 

estabelece novas regras para o uso do hífen na norma culta. No entanto, assim como a 

gramática da vida, a gramática da língua escrita nos traz algumas amarras, dizendo-nos o 
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que é certo e o que é errado. Tanto num caso, quanto noutro, temos algumas saídas 

dependendo das nossas finalidades. No que se refere a língua escrita as intenções podem 

ser com o fato de demarcar uma posição, ou por não se sentir contemplado com o que 

estabelece as normas ortográficas vigentes.  

Dessa forma, faço uso do hífen no significante Não-Escolar por não me sentir 

contemplado com as normas do uso desse sinal diacrítico no novo acordo ortográfico, 

nesse caso. A falta do hífen nesse significante passa uma ideia de negação, o que nem de 

longe é a minha intenção. Mantenho o hífen também com a intencionalidade de mostrar 

que apesar das diferenças entre espaços escolares e não-escolares, há muito em comum 

também entre eles.  

Quero deixar claro, ainda, que minha abordagem aqui se detém aos espaços 

institucionais. Com isso não estou desconsiderando as enormes possibilidades de se fazer 

educação em espaços não institucionais, tais como praças, ruas, campos e outros 

logradouros que não são instituições no sentido mais corriqueiro do termo, pois esses 

espaços são potencialmente educadores. Estou considerando também os movimentos 

sociais como espaços institucionais, uma vez que são institucionalizados pelos seus 

sujeitos e muitos se organizam dentro de normas preestabelecidas. 

Alguns autores aproveitaram a fase em alta dos movimentos sociais, nos anos 

1980 e principalmente nos anos 1990, estendendo-se pelas décadas seguintes, para 

escreverem sobre as ações desses movimentos e os processos educativos deles 

decorrentes. Foi assim com a Educação do Campo, o Movimento de Negros e Negras, o 

Movimento de Mulheres e tantos outros. Em decorrência disso, em diferentes campos do 

conhecimento, novos conceitos surgiram para explicar o contexto em que se encontrava 

a sociedade em seus diferentes aspectos, para dá conta das novas relações e dinâmicas 

sociais construídas por esses movimentos e outros sujeitos.  

Na educação, os conceitos de Educação Formal e Educação Não Formal (sic), 

ganharam espaço com as produções de Maria Da Gloria Gohn, possibilitando 

merecidamente que as ações educativas dos novos sujeitos fossem vistas e se 

constituíssem em um novo campo de conhecimento e de pesquisa.  A produção acadêmica 

em eventos, livros e revistas e em debates por diferentes meios de comunicação 

contribuiu, assim, para que esses sujeitos saíssem da invisibilidade. No esteio 

epistemológico dessas produções, encontramos especialmente as teorias críticas, com um 

viés emancipatório muito evidente como discurso hegemônico no contexto de produção 

de texto das políticas de mulheres, negros e negras, infância e adolescência, educação do 

campo, lgbt etc.  

Gohn que pode ser considerada pioneira nessa abordagem no Brasil, cujas 

publicações datam do final dos anos 1990, reconhece que em outros países o conceito de 

Educação Não Formal, ou categoria como gosta mais de usar, já vinha sendo utilizado 

por outros autores como Almerindo Janela em 1994, Jaume Trilla em 1985 e referências 

a educação fora do espaço escolar, como John Dewey (GOHN, 2010). Faz também 

referências à Educação Não Formal ou fora da escola em documentos oficiais como na 

LDBEN; em eventos, como na Conferência Mundial de Educação ocorrida no início dos 

anos 1990 e em organismos internacionais, como na Unesco, o que nos aponta para 

identificarmos esses entes como parte do Contexto de Influência da política de 

desvalorização das escolas e supervalorização de instituições não-escolares. É 

importante, além disso, fazer justiça a autora, uma vez que esta defende a Educação Não 

Formal diferenciando-a do que fazem “Ongs e instituições interessadas somente em 

processos de ‘capacitação’ dos indivíduos para o mercado de trabalho informal, para 

geração de renda em atividades do terceiro setor”. (GOHN, 2010, p. 20). Além disso, 

escolhi Gohn (op. cit.) para o diálogo aqui proposto também pela autora diferenciar a 
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Educação Não Formal que defende, de outras formas de educação, tais como a Educação 

Popular e a Educação Social que, de acordo com ela, são confundidas com aquela. 

Considerado um pouco da história da disseminação do conceito Educação Não 

Formal e, por consequência, seus referentes Educação Formal e até o de Educação 

Informal, quero problematizar especificamente a construção Educação Não Formal, não 

obstante reconhecer sua importância como já fiz referência. No entanto, considero que 

esse conceito é pouco produtivo para apreendermos o fenômeno do crescimento 

exponencial de instituições não-governamentais, institutos de ações sociais ligados a 

empresas e bancos que oferecem serviços de educação e venda de políticas (BALL, 2014), 

o qual tem como base a desvalorização dos espaços escolares, fomentada pela 

proliferação dos espaços não-escolares, apropriando-se inclusive dos discursos de 

movimentos sociais bem intencionados.  

Devo esclarecer que para mim não há como precisar um grau de formalidade nos 

processos educativos, o que podemos dizer no máximo é que temos em cada lugar uma 

Formalidade Outra, dependendo dos objetivos que estão postos, mas, mesmo assim, 

formalidade. Dessa maneira, ao grafar Educação Não Formal sem hífen, percebo de modo 

latente uma intencionalidade de se negar a formalidade dos espaços não-escolares, o que 

não existe, como procurei mostrar anteriormente, mesmo que se faça uma educação que 

do ponto de vista metodológico venha a se diferenciar da escolar.  

Nesse sentido, o conceito de espaço não-escolar para as diferentes formas de 

educação desenvolvidas por instituições não-escolares atende melhor o que encontramos 

nessas instituições, incluindo os movimentos sociais de um modo geral, seja com 

finalidades de uma formação para a cidadania, como propõe Gohn, seja com finalidades 

outras, uma vez que para as escolas também se pode defender essas diferentes finalidades, 

basta compararmos, por exemplo, escolas públicas e privadas, escolas de educação geral 

e profissionalizantes, escolas laicas e confessionais, escolas com currículos oficiais e com 

currículos alternativos.  

Já se analisarmos de forma mais atenta as instituições escolares e não-escolares, 

vamos verificar que o espaço em que os sujeitos atuam revelam diferenças significativas 

que trazem implicações ao processo ensino-aprendizagem, mesmo que a metodologia se 

assemelhe ao que ocorre nas escolas. Uma coisa é uma sala de aula numa escola 

propriamente dita, outra coisa totalmente diferente é uma sala de aula dentro de uma 

empresa ou dentro de quartel militar. 

Para ser mais específico pego o exemplo de uma sala hospitalar, onde se tem uma 

pedagoga responsável pelo processo de atendimento educacional às crianças que estão 

hospitalizadas. Apesar de uma formação comum às suas colegas de faculdade, essa 

profissional necessita conhecer as especificidades do espaço hospitalar para poder atender 

bem a essas crianças. Sua relação com outros profissionais da instituição se diferencia 

daquela que professores e professoras têm com seus pares e outros funcionários no espaço 

escolar. Sua autoridade é secundária em relação a profissionais como médicos e 

enfermeiros. O seu atendimento pedagógico se dá de forma muito específica, conforme o 

que vem sendo trabalhado nas escolas de origem; os horários de sua intervenção 

pedagógica, junto aos sujeitos objeto dessa intervenção, fica na dependência do 

atendimento destes como pacientes, que estão ali para serem medicados e por isso, 

constituem um grupo muito volátil. Além disso, essas pedagogas sofrem frequentemente 

os impactos emocionais do número acentuado de óbitos que ocorre entre essas crianças, 

ao mesmo tempo que têm que abstrair essas perdas para poder lidar com as demais 

crianças sem impacta-las e continuarem com a esperança de continuidade da vida dentro 

da normalidade educacional e de convívio com suas famílias. 
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Assim, reafirmamos a importância do espaço nos processos de ensino-

aprendizagem, bem como defendemos o conceito de Espaço Não-Escolar como sendo 

mais potente do que o conceito de Educação Não Formal. Seja qual for a perspectiva que 

este seja utilizado, entendo que não dá conta do fenômeno da atuação em instituições não-

escolares, enquanto que o conceito de Espaço Não-Escolar, mesmo que dê centralidade a 

um elemento, o espaço, traz consigo, de forma potente a atuação dos sujeitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A apropriação de um conceito se faz não apenas por sua definição textual. É 

preciso que compreenda-se a natureza do que esse conceito representa. Essa consideração 

se dá de forma precária e contingente, uma vez que nossa compreensão não esgota as 

várias possibilidades de escape presentes no fechamento que quer se dá um fenômeno em 

questão.  

No entanto, podemos afirmar que algumas construções conceituais são mais 

potentes que outras para representar um objeto em discussão, uma vez que articula 

demandas diversificadas no preenchimento do seu significante, como é o caso do conceito 

Espaço Não-Escolar, grafado aqui intencionalmente com hífen para não ser significado 

como uma negação do Espaço Escolar, mas também para significar afastamentos e 

aproximações.  

Nessa mesma linha de pensamento, procurei mostrar que o conceito Educação 

Não Formal carrega fragilidades para operar com o fenômeno da educação em espaços-

tempos diferentes do espaço-tempo escola. Não obstante as ressalvas de Gohn para 

explicar o que seria a Educação Não Formal na perspectiva que ela defende, a autora não 

apresenta diferenças substanciais para as diferentes formas de educação das quais ela 

pretende diferenciar sua Educação Não Formal ao apresentar esta como solidária, 

democrática, participativa, formação para a vida, valorização de si, interpretar o mundo 

etc. Nesse sentido, ou essa educação já é tudo que existe ou contém uma impossibilidade, 

haja vista ser contextualizada numa sociedade que requer princípios de formalidade para 

poder os seus sujeitos se constituírem enquanto sujeito de atuação e na atuação das 

políticas de educação, sejam estas oficiais ou não. 

Por outro lado, compreender o fenômeno da educação em Espaços Não-Escolares 

requer compreendermos esses espaços como compostos por pelos menos três aspectos 

fundamentais: como espaço de políticas educacionais; como espaço de interpretação e 

tradução – portanto, espaço de atuação da política – e como espaço em si (organização 

espacial), que interage com esse fenômeno e, ao mesmo tempo, é parte dele.  

 Portanto, a questão da formalidade é secundária diante da relação dos sujeitos com 

o espaço de atuação. Se concordarmos com Escolano (op. cit.) de que o espaço contém 

um programa e com Viñao Frago (op. cit.) de que o espaço não é neutro, este elemento 

necessita ser melhor pensado quando discutimos educação. Contudo, temos a clareza de 

que nenhum conceito da conta do que pretende representar em sua totalidade, há sempre 

algo que não se encaixa nessa representação e coloca o conceito em risco de contestação 

e problematização, o que é por demais importante para fomentar as discussões em novos 

modos e a possibilidade de surgimento de novos conceitos. 
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RESUMO 

Partindo do pressuposto de que a educação deve ser um espaço/tempo de 

criação/construção do cidadão, neste sentido os saberes, o conhecimento e os processos, 

podem receber contribuições pelo desenvolvimento de projetos sociais, visto que estes 

podem ser considerados como ambientes de educação não formal. Assim, busca-se, neste 

artigo, investigar as possíveis contribuições educacionais de um projeto social e seu lugar 

como mais uma possibilidade de se fazer educação e oportunizar uma formação integral. 

Deve-se ainda considerar que, estas atividades, geralmente oportunizam ao educando o 

exercício do protagonismo da sua história. A realização da pesquisa foi baseada em um 

estudo de caso que buscou investigar o contexto da educação desenvolvida, aferir o 

processo de ensino-aprendizagem, a fim de dar uma resposta para a sociedade. Desta 

forma, a educação não formal surge como mais uma possibilidade de acesso ao ensino, à 

informação, à cultura, à arte e ao lazer. Ligada a uma comunidade, costumes e com 

realidades sociais, culturais, políticas e religiosas, a prática da educação não formal 

apresenta impactos para ensino regular e atrai olhares para este campo do conhecimento 

e do meio profissional, tendo como principal motivação, o social. Sem ter como foco 

principal os índices e resultados formais, a educação não formal, acontece fora da 

realidade da escola e com especificidades próprias dos projetos sociais, ou/e lugares de 

onde acorrem essa modalidade, dando suporte ao ensino regular e a dinâmica de sala de 

aula. Por fim foi possível perceber que as áreas/realidades que mais se encontram projetos 

sociais são as de vulnerabilidade social e que o Projeto analisado, atende a comunidade 

do entorno, mas ainda não cumpre fielmente a logística de uma educação não formal. 

 

Palavras-chave: Educação não formal, projetos sociais, educador social, pesquisa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensar a educação numa perspectiva ampla e social, no cenário educacional 

brasileiro demanda clareza e entendimento a partir das realidades dessa modalidade de 

ensino e como se desenvolve frente as diversas faces educativas do Brasil. Os projetos 

sociais bem como a educação não formal acontecem em paralelo e muitas vezes estas 

apresentam como a tarefa de suprir necessidades oriundas das políticas públicas, da 
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demanda por acesso e o consequente diálogo entre comunidades e a educação, em uma 

perspectiva de formação cidadã.   

Compreender a educação não formal como um espaço/tempo de criação e 

construção de saberes é legitimar esse processo e dar a ele condições de ser bem 

desenvolvido nos diversos espaços tanto na faixa infanto-juvenil como na juvenil. A 

educação não formal é flexível em seus parâmetros e suas regras estão basicamente, 

focadas na valorização humana e no acesso que é dado ao indivíduo, oportunizando ao 

adolescente e ao jovem um universo de interação social e aprendizagens distintas do que 

os mesmos podem ter acesso na educação formal.  

A Educação não formal, diferente da escola regular ou formal, é um lugar propício 

para dar vasão a todos os sentimentos que podem ser liberados na relação ensino-

aprendizagem do educando/educador, não é um seguimento e nem segue a 

obrigatoriedade que a LDB (Leis de Diretrizes e Base da Educação Básica) 9394/96 e as 

consequentes diretrizes curriculares, cobram aos alunos de 4 a 17 anos, mas em 

contrapartida assume um papel significativo na vida de seu educando, nos campos sociais, 

culturais, esportivos, artísticos e religiosos. 

Partindo desse pressuposto, este artigo buscou apresentar os possíveis efeitos dos 

projetos sociais na vida de seus participantes e quais os impactos dessa modalidade de 

ensino no meio onde estão inseridos, tendo em vista a relação com a sociedade, as 

realidades, culturas e costumes, considerando como fonte da pesquisa em relato, um 

Projeto localizado em Aracati-CE, que tem como objetivos principais a Educação e a obra 

social, situado dentro de uma escola confessional do município e atendendo a crianças, 

adolescentes e jovens de vulnerabilidade social e financeira. 

Fundamentada em um estudo de caso, a pesquisa buscou investigar o contexto da 

educação desenvolvida a partir do processo de ensino/aprendizagem, no citado projeto, 

que está voltada principalmente à construção de valores para a formação cidadã. Neste 

sentido, nota-se que a iniciativa, em análise busca, em sua gênese, dar uma resposta para 

a sociedade e viabilizar um estudo a respeito do tema.  

Utilizando como fonte de pesquisa artigos científicos e materiais já produzidos a 

respeito de educação não formal e projetos sociais, este trabalho buscou identificar 

algumas características da modalidade de ensino em questão, bem como suas possíveis 

contribuições para a intervenção no contexto em análise.  

 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: CONTEXTO E REALIDADE 

 

Educação não formal como lugar de cuidado 

 

Contudo, por muitos anos, o simples fato de pensar educação fora do espaço da 

escola regular ou formal seria algo impossível, confrontar os moldes tradicionais de fazer 

educação não era uma ação fácil e para tal conduta era preciso bem mais que apenas 

provar que fora da sala de aula acontecia processo de ensino-aprendizagem, era necessário 

confrontar as estruturas educacionais a fim de apresentá-las, os mecanismos que 

pudessem convencer de que a educação mesmo fora do espaço regular de ensino poderia 

ser sistematizada e organizada pedagogicamente segundo as diversas necessidades. 

A educação não formal, perpassa pelo conhecimento das outras modalidades de 

ensino, como a educação formal e a informal. Para Moacir Gadotti (2005, p. 2), realizada 

fora dos quadros formais de ensino, a educação não formal se difere das outras, pelo 

menor grau de burocratização e sistematização. Em contrapartida, a educação formal é 

aquela organizada dentro da ambiência escolar e possui objetivos e meios definidos, com 

um formato hierárquico, atuando em nível nacional, fazendo-se percebida através dos 
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currículos e dos órgãos fiscalizadores do ministério da educação. Não conceituando em 

seu artigo a educação informal. 

Alberto Gaspar (2002, p. 173) vai afirmar que, 
 

Na educação informal, não há lugar, horários ou currículos. Os 

conhecimentos são partilhados em meio a uma interação sociocultural 

que tem, como única condição necessária e suficiente, existir quem 

saiba e quem queira ou precise saber. Nela, ensino e aprendizagem 

ocorrem espontaneamente, sem que, na maioria das vezes, os próprios 

participantes do processo deles tenham consciência. 

 

Neste sentido, Gohn (2006b, p. 29) discorre que sobre uma intencionalidade na 

ação, na troca de saberes e no momento de participar e aprender, quando se trata da 

educação não formal, em contraponto na informal o processo acontece em ambientes 

espontâneos, na qual as relações sociais se dão nos gostos e preferências. 

Traçar uma identidade ou um caminho a respeito da educação não formal é um 

elemento um tanto curioso, visto que essa modalidade uma vez que se encontra fora dos 

espaços formais de ensino e nas mais diversas realidades do Brasil são diferentes e cada 

um possui o seu jeito de fazer educação e realizar a sua prática pedagógica. 

Deste modo, vale ressaltar a importância da educação social que vai de encontro 

a educação não formal, Serrano (2003), vai chamar atenção para uma ação sistemática e 

fundamentada, que favorece o desenvolvimento social do sujeito em seu contexto e vida, 

incentivando a criticidade e a autonomia, contando principalmente com os recursos 

pessoais do educador e do sujeito, motivando o uso dos recursos socioculturais da 

comunidade. É a partir do espaço onde está inserido o indivíduo que vai acontecer a 

educação numa perspectiva social, viabilizando o acesso por meio daquilo que ele mesmo 

já conhece. 

Para um admirador da escola regular, a estrutura de funcionamento dos espaços 

de educação não formal, causam uma espécie de surpresa em quem lá se encontram pela 

primeira vez, já que o espaço em nada se parece com os ambientes formais a que se está 

acostumado. Para que seja possível compreender a formatação do ambiente não formal, 

primeiro deve-se ter em mente que surge da necessidade de fazer educação fora dos muros 

da escola.  

Segundo Gohn (2006a, p. 37)  
 

[...] é preciso voltar os olhos para a organização da sociedade civil, para 

os processos de educação não-formal que nela se desenvolvem, e para 

o papel que a escola pode ter como campo de formação de um novo 

modelo civilizatório. 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. 

 

Com menos burocracia a modalidade não formal de educação, não exige uma 

sequência de didática e pedagógica, flexível em seus parâmetros e sem a obrigatoriedade 

da LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação Básica) (1996) e as diretrizes 

curriculares (1997), essa modalidade foca na formação integral do participante, nos 

valores cidadãos, na autonomia, na busca pelo progresso, no empoderamento, valorização 

da cultura e costumes locais, flexíveis nos processos avaliativos no que tange o 

conhecimento e os certificados. 
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Levando em consideração o perfil dos participantes, neste espaço o professor é 

que mais que um profissional da educação, mais que um educador social, figura de amigo 

que conversa, brinca, joga e anima, mas que cobra, corrige, direciona e orienta, que um 

olhar sempre atento e um ouvido sempre muito aguçado para lidar com todas as realidades 

que possam vir a aparecer. 

Desta forma, surge o que Boff (1999, p. 6), chama de cuidado, ou seja, 

 
É na acolhida ou na rejeição, na aliança ou na hostilidade para com o 

rosto do outro que se estabelecem as relações mais primárias do ser 

humano e se decidem as tendências de dominação ou de cooperação. 

Cuidar do outro é zelar para que esta dialogação, esta ação de diálogo 

eu-tu, seja libertadora, sinergética e construtora de aliança perene de 

paz e de amorização. 
 

O direito à educação implica no direito de aprender, caso contrário o processo de 

ensino e aprendizagem não cumpre seu papel e o sujeito nos espaços de educação tornar-

se-ão apenas números e estatísticas, deste modo ter duas modalidades caminhando 

paralelamente é compreender o compromisso da educação com o indivíduo e ajudá-lo 

tanto na aquisição de conteúdo, como no processo de maturidade e construção do ser. 

Nesse sentido, a educação não formal é mais um caminho educacional que busca 

suprir necessidades e possibilitar as crianças, adolescentes e jovens, um acesso a 

informação, aos direitos, a participação nas decisões da comunidade, o resgate a história, 

costumes, culturas e realidades e o fortalecimento de vínculos. 

  

PROJETOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E O PAPEL DA 

COMUNIDADE  

 

Compreender os projetos sociais a partir da ótica ou de uma visão educativa é 

visualizar o processo de ensino-aprendizagem como um elemento que se desenvolve em 

qualquer espaço, bastando que se dê condições para que essa atividade seja desenvolvida 

com qualidade e excelência. 

Os projetos sociais, como espaço de educação não formal, viabilizam a educação 

com um enfoque nos aspectos políticos, culturais, sociais e econômicos, revelando-se 

como uma forma de negação às condições de contexto, ou seja, estas atividades podem 

visar o combate às situações de vulnerabilidade nas realidades onde estão inseridas 

crianças, adolescentes e jovens. 

Deste modo, a educação não formal por meio de projetos está sensibilizada com 

questões muito pertinentes ao ensino, como é o caso da democratização da educação, a 

cidadania, o fortalecimento dos valores sociais, o combate à violência, à miséria e à 

pobreza, problemas ambientais e relação da cultura de paz com o meio onde o educando 

está inserido. 

Nesse sentido, vale ressaltar que embora os projetos sociais não tenham que seguir 

rigidamente a legislação e as normatizações, como por exemplo a LDB (A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira) (1996), BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) (2016) e PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) (1997), os indicadores 

e parâmetros também fazem parte da sua dinâmica de educação, mas com outros olhares, 

oportunizando a ressocialização, o desenvolvimento das potencialidades, o despertar para 

o censo crítico, o acesso e a formação integral, e assim busca-se um ressignificado a 

respeito do que se entende usualmente por resultados. 

Diante desse contexto, a relação da educação fora da ambiência escolar torna-se 

algo provocativo, a partir da dimensão da pedagogia social, como afirma (CALIMAN, 
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2010, p. 352), “a pedagogia social é conhecida por sua ciência, descritiva, normativa, que 

orienta a prática sociopedagógica para grupos ou indivíduos, que necessitam de ajuda em 

suas necessidades, usando o suporte de estruturas institucionais, produção de tecnologias 

e metodologias socioeducacionais para administrarem seus riscos”.  

Nesse sentindo, a pedagogia social possui demandas que a incorporam desde a 

formação do educador até mesmo a evasão do aluno. É também nesta modalidade de 

ensino que se descobre o que está ligado a sociedade e as relações humanas, sobretudo 

nos aspectos sociais. 

A educação é a mais nobre de todas as esferas da sociedade, é neste espaço que o 

ser humano se desenvolve na sua essência e compreende as visões de mundo e do meio 

social, é onde pedagogo/educador social se realiza e encontra na essência da sua formação 

o ambiente necessário para evoluir de forma significativa naquilo que vai chamar de fazer 

pedagógico. 

Diferente do que ocorre da escola regular ou formal, a figura do educador social 

nos projetos, perpassam pela pedagogia mais humanizada, voltada para o contato com o 

próximo no tocante das relações interpessoais e da defesa e proteção do menor, algo que 

vem de fora para dentro, atendendo aos apelos da comunidade e do educando. É possível 

perceber um perfil mais amplo no campo social e ferramentas pedagógicas que vão 

interferir diretamente nos meios e seus desafios.  

Em lugares de vulnerabilidade social, os projetos com cunho educativo que 

trabalhem com resgate de valores, autoestima e promoção humana, são os que ganham 

maior visibilidade, aumentando a chance de adesão. Sobre isso Gohn (2009, p.36-37) 

classifica as temáticas de combate às violências em três eixos descritos a seguir: 
 

1 - o projeto como um todo atua em áreas que apresentam altos índices 

de violência (a grande maioria das entidades que atuam nestas zonas de 

risco – favelas principalmente - tem dificuldade para desenvolver seu 

trabalho justamente  porque concorrem  para  capturar  a  atenção  dos  

jovens  com as  forças  organizadas  do  crime, contravenção,  drogas  

etc.);  2 - focalizando  uma  modalidade  de  violência,  por  exemplo, 

exploração  sexual,  trabalho  infantil,  etc;  3 - focalizando  o  tema  da  

paz,  atuando  como formadora  de  uma  cultura  da  paz,  resgatando  

valores  que  contribuam  para  novas mentalidades e novas culturas 

sobre o cotidiano. 

 

Gohn (2006c) destaca que o trabalho da educação não formal se realiza com um 

enfoque na cidadania, na justiça social, para direitos, sejam eles humanos, sociais, 

políticos e culturais, para a democracia, para a igualdade, para a liberdade e para o 

exercício da manifestação cultural e contra a discriminação. Os projetos sociais 

embasados na cultura, costumes e realidades locais, sempre se reportam ao entorno do 

meio onde vivem os participantes para extraírem destes espaços formas de fazer 

educação, confrontando o “chão da realidade”. 

Assim, pode-se dizer que os projetos sociais podem ser vistos como instrumentos 

educacionais que visam quebrar barreiras, que devem ocupar lugares em zona de risco e 

que em meio às dificuldades se mantêm firme na missão de educar.  

 

CONTEXTO, CARACTERIZAÇÃO E METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Contexto da pesquisa e caracterização dos sujeitos 
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Localizado em Aracati – CE, o projeto social escolhido para a realização da 

pesquisa, tem sua sede no centro do município e seu funcionamento acontece em um 

colégio confessional tradicional da cidade. A 136 km de Fortaleza, capital do estado do 

Ceará, e com uma vizinhança de classe média baixa, o projeto é bem localizado e seu 

acesso é fácil e rápido para todos os atendidos. Em contrapartida, o que sobra de um lado 

falta de outro, com uma feira livre à sua frente, à participação das crianças e adolescentes 

fica um pouco prejudicada, tornando tumultuada a chegada e a saída, uma vez que seu 

trabalho se realiza aos domingos pela manhã. 

O Projeto pesquisado surge de uma proposta religiosa, iniciado em Natal-RN, 

trazida ao Aracati-CE por um religioso que ao chegar ao município designou o trabalho 

aos colaboradores de um colégio confessional, onde é cedido o espaço para os trabalhos. 

Todavia, a comissão organizadora do projeto se dá de forma voluntária, uma vez que, o 

mesmo não constitui um programa com fins lucrativos. A logística do Projeto se dar com 

6 colaboradores que se dividem entre as atividades educativas, sociais, esportivas e de 

cozinha, tendo à frente dos processos um pedagogo e educador social que é também o 

presidente, respondendo diretamente por todas as questões e atividades que venham a ser 

desenvolvidas nesse espaço. 

O projeto tem seu atendimento voltado para crianças, adolescentes e jovens que 

se encontram em situação de vulnerabilidade social e atende prioritariamente crianças da 

escola pública, mas não exclui ou nega atendimento as crianças de escolas particulares da 

região, ou qualquer sujeito que procure os seus serviços. 

 

Metodologia da pesquisa 

 

Esta produção foi realizada numa abordagem qualitativa, onde foi feito um 

levantamento e coleta de dados a partir das motivações para o tema do trabalho, partindo 

de um estudo de caso e uma pesquisa bibliográfica tendo como fontes outros artigos e 

produções científicas que já retratam a realidade dos projetos sociais. 

De acordo com Oliveira (2014, p. 37) a pesquisa qualitativa apresenta “[...] um 

processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas 

para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo 

sua estruturação". 

Neste sentido, os autores se debruçaram sobre o tema e as pesquisas, a fim de 

encontrar respostas para suas perguntas e motivações primeiras, analisaram todo o 

conteúdo encontrado e de forma minuciosa foram juntando aquilo que era esperado, as 

surpresas para assim conseguir obter a análise de dados. 

Os dados foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada com um educador 

social responsável pelo projeto identificado anteriormente. A análise dos dados se deu a 

partir do material coletado na entrevista com o educador e com os estudos feitos com os 

documentos acessados do projeto social. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Projeto Social de Aracati – CE 

 

Dos projetos sociais em Aracati – CE, o escolhido como objeto de pesquisa, está 

situado no centro da cidade, funcionando em uma escola confessional, e nasceu com o 

desejo de atender crianças, adolescentes e jovens de vulnerabilidade social e financeira 

que estudavam em escolas públicas, hoje compreendendo a necessidade emergencial de 
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todos os bairros, o projeto acolhe participantes de toda cidade e de qualquer escola, seja 

pública ou privada. 

Quando perguntado sobre a classificação de Gohn (2009), a partir das temáticas 

de combate as violências, o educador ressaltou que, “o projeto que estou inserido, se 

assemelha mais ao eixo 1 (vale ressaltar que os eixos foram discutidos anteriormente), 

devido a dinâmica familiar dos participantes, o livre acesso ao mundo do crime e a rua, 

lugares muitas vezes conhecidos por serem zona de risco, as forças do crime organizado 

e as drogas”. 

De fato, o projeto social em análise, ainda que se encontre no centro da cidade 

atende muitas crianças que estão a mercê do crime e do que a rua pode oferecer, foi 

observado desde a forma física das crianças e adolescentes e até mesmo a relação com os 

educadores, muitas vezes carentes e sem qualquer atenção. 

Lutar contra o que o educador considera perigos no meio educacional não formal 

é um tanto desafiante e demanda dos educadores um certo cuidado e cautela nas relações, 

a final não se sabe como as informações podem chegar as realidades locais e que isso 

pode causar com o entorno da comunidade socioeducativa. 

 

Os participantes versus a evasão 

 

Funcionando no domingo pela manhã, o projeto foi perdendo participantes ao 

longo dos anos e a evasão tornou-se uma prática recorrente. Usufruindo de outros locais 

de lazer, com acessos mais fáceis e a burocracia quase inexistente, os adolescentes e 

jovens deixam o projeto social e passam a assumir outros lugares como prioridade.  

Numa média, a matrícula de 2008 a 2018 percebe-se que o percentual diminuiu e 

com isso a participação dos educandos no projeto, de aproximadamente 150, hoje o 

espaço segue com apenas 30 participantes em média. 

Ligando esse fato a falta de voluntários para dar continuidade aos processos do 

projeto, a inconstância das atividades e a falta de metodologias mais atualizadas é 

considerável que os participantes tenham deixado de se sentir atraídos e que o espaço para 

o desenvolvimento da educação não formal, não esteja surtindo os efeitos educacionais.   

 

Dificuldades versus resistência 

 

 No que se refere às bases teóricas, filosóficas e educacionais do projeto, o mesmo 

seguia até pouco tempo a dinâmica e a pedagogia do fundador da congregação religiosa 

onde o projeto é desenvolvido, que por meio da educação, ensina e propaga a devoção 

religiosa, oportunizando aos participantes um espaço de interação social, educacional e 

política. Em comparação com outros espaços de educação não formal, o projeto social 

em análise, goza de pouca sistematização e suas metodologias nem sempre correspondem 

com o que é exigido das realidades não formais de ensino. 

Tendo em vista, a dificuldade de reunir pessoas para seu funcionamento, que 

acontece por meio de trabalho voluntário, os processos muitas vezes são lesados e 

penalizados, por falta de atuação dos educadores sociais.  

O que no início surgiu como, um espaço de educação e instrução religiosa, agora 

está bitolado a atividades de diversão e recreação, fixando sua atuação na prática 

esportiva, tornando desafiante o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que os 

participantes estão acostumados ao jogo, e embora exista a interação social, não se 

permitem, sendo mais resistentes a outras atividades educacionais, quando propostas. 

Embora o educador social responsável pelo projeto tenha anos na educação 

formal, uma vasta experiência, seja pedagogo e esteja à frente do projeto há 20 anos, 
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quando perguntado se tinha consciência de que o trabalho desenvolvido no projeto social, 

era uma iniciativa de educação não formal, o responsável ressaltou que não ao dizer: 

“Não, muitos deles são alunos das escolas regulares e recebem uma certa instrução”. 

Através da resposta dada, é possível perceber que o participante da pesquisa desconhece 

o conceito de educação não formal, sendo um espaço com menos burocracia e hierarquia, 

vivenciado nos programas sociais que são ofertados não precisando de obtenção de graus 

ou certificados e nem ser sequencialmente como um ensino formal (GADOTTI, 2005). 

Vale ressaltar que o projeto concentra muitas características de educação não 

formal, reconhecido até mesmo por uma faculdade do município que autoriza ao curso de 

letras e pedagogia o estágio em espaços de educação não formal. 
   
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dessas circunstâncias o artigo, apresentou as principais demandas de 

projetos sociais e quais os efeitos dessa modalidade de ensino, considerando a realidade, 

a comunidade, os costumes e a cultura do educador e dos participantes do projeto. 

Desta forma, sobre o Projeto estudado e analisado pode-se dizer que, contribuiu 

significativamente para que se pudesse compreender a demanda educacional dos projetos 

sociais de forma ampla, a eficácia do ensino-aprendizagem desenvolvida, as falhas nos 

procedimentos e a conexão da educação formal com a não formal. Em contrapartida pôde-

se considerar que em se tratando da principal pergunta que norteia a pesquisa, o projeto 

escolhido apresenta contribuições a seus participantes, sociais, políticas e cidadãs, já a 

educacional, foi investigado que bem pouco, ou quase nada. 

A fragilidade no mapeamento de abordagem com os alunos e de atividades a 

serem desenvolvidas para a modalidade de educação em estudo pode ser também uma 

das grandes causas para a conclusão da falta de contribuição educacional, esta ideia é 

reforçada inclusive pela percepção não clara de educação não formal apresentada pelo 

entrevistado. 

Compreendeu-se então, que em se tratando de projetos sociais no Brasil ainda é 

um tema pouco estudado e com muitas lacunas a serem fechadas, que a profissão do 

educador social por ser nova ainda encontra algumas dificuldades, sobretudo na 

formação, na sistematização de conteúdos e metodologias que não são prioridades nos 

processos.  
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RESUMO 

Este estudo apresenta uma reflexão sobre possibilidades de diálogo entre a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) com foco no ensino de ciências e os espaços de educação 

não formal para a promoção do letramento científico dos indivíduos. A BNCC como 

documento normativo, previsto na legislação, tem por importante função nortear o que os 

professores devem ensinar aos alunos durante toda a formação no ensino básico, entre 

seus objetivos, a BNCC garante uma melhor qualidade na educação, a partir das 

competências, habilidades, aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido, ao longo do 

ensino fundamental, a área da Ciências da Natureza tem um grande compromisso com o 

desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo natural, social e tecnológico. Para que possamos ter alunos 

cientificamente letrados é necessário transformar a educação científica uma prioridade e 

não educação complementar. Sendo assim, a BNCC torna-se necessário documento de 

análise nesta pesquisa. A metodologia adotada foi exploratória e descritiva, a qual está 

ancorada teoricamente em trabalhos com a temática ensino e currículo de ciências, 

BNCC, espaços de educação não formal e letramento científico. Os resultados 

demonstram que apesar de a escola ser espaço de educação por excelência, é ponto 

pacífico que a educação também ocorre em outros locais e outros contextos, estando 

presente em todas as dimensões da vida humana. Assim, é possível inferir que avançamos 

no sentido de reconhecer outras modalidades de ensino para além da escola e pelo 

reconhecimento na BNCC sobre o desenvolvimento do letramento científico como 

objetivo do ensino de ciências para a sustentabilidade e bem comum. Porém o documento 

não sugere que caminhos o professor possa trilhar em sala de aula ou fora dela para atingir 

o objetivo proposto, além de apresentar o conceito de forma sucinta e superficial. Da 

mesma forma, observou-se que a BNCC avança quando sugere em seu texto que a 

formação de professores seja uma prática contínua, mas limita-se em apenas citar de 

forma pontual o assunto. Com isso observa-se ainda a falta de informação e conhecimento 

dos docentes para se trabalhar com espaços de educação não formal entendendo as 

distintas especificidades pedagógicas da escola e dos outros espaços de educação. Por fim 

discorremos sobre a importância do papel do pedagogo na parceria entre a educação 

formal e não formal para um currículo de ciências flexível, crítico e contextualizado. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Espaços de educação não formal; Letramento 

Científico; BNCC. 
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No cenário educacional brasileiro temos a nova Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), que apesar de imersos em uma sociedade complexa com diversidade cultural 

imensa, tornou-se, a partir de um ponto de partida comum curricular, uma garantia para 

os direitos de aprendizagem dos alunos. Segundo Arroyo (2013 p. 13) “Na constituição 

espacial do sistema escolar, o currículo é o núcleo e o espaço central mais estruturante da 

função da escola”. A BNCC como documento normativo, previsto na legislação, tem por 

importante função nortear o que os professores devem ensinar aos alunos durante toda a 

formação no ensino básico, entre seus objetivos, garante uma melhor qualidade na 

educação, a partir das competências, habilidades, aprendizagem e desenvolvimento. 

A idealização de uma base comum para todo o ensino brasileiro não é uma ideia 

recente, já estava em meio às reformas educacionais nas últimas décadas. Este fato é 

observado nos documentos como a Constituição Federal de 1988, onde fica claro que 

existe a necessidade de constar no documento conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, garantindo a formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais (BRASIL, 1988). E também na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB 9.394/96 (BRASIL 1996), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL 1998), O plano Nacional de Educação (BRASIL 2014) e o 

documento “Pátria Educadora” (BRASIL 2015).  

O documento da Base foi idealizado por grupos de pessoas que possuíam 

diferentes interesses e disputavam espaços de saber e de poder na organização da 

educação brasileira (FLÔR; TRÓPIA, 2018). Segundo os autores esses grupos eram 

compostos por profissionais do ensino escolar como professores, coordenadores, 

secretários de educação e membros da sociedade civil. Torne-se relevante lembrar que o 

documento foco da pesquisa tem como base as indicações e perspectivas educacionais de 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) e a Organização das Nações Unidas (ONU), 

(FLÔR; TRÓPIA, 2018). E assim:  
 

[...] preconizam a centralização curricular, avaliação em larga 

escala e responsabilização de professores e gestores. Ao fazê-lo, 

o processo de produção da BNCC sinaliza para os modos como 

esse documento vai operar na educação brasileira: enfoque na 

eficiência educativa (rendimentos dos estudantes e desempenho 

dos professores) que será avaliada pela intensificação dos 

regimes de avaliação em larga escala (FLÔR; TRÓPIA, 2018, p. 

145). 

     

É importante destacar que a noção de currículo sempre teve relação com a seleção 

de conteúdo, uma espécie de ordenação, que classifica o conhecimento, e essa questão 

tem se caracterizado como um campo de disputa na temática do currículo. Para Silva 

(2017, p.15) “O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais 

amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, 

precisamente, o currículo”. Para este mesmo autor, não há como pensar o currículo sem 

pensarmos no que nos tornamos a partir dele, está intrinsecamente imbricado em nossa 

identidade, em nossa subjetividade (SILVA, 2017). Com essas inflexões surge a pergunta: 

quem queremos formar com esse currículo? Já que as escolhas e seleções dos conteúdos 

levam a formação de sujeitos e deixam marcas na sua constituição. 

Assim, este estudo apresenta uma reflexão sobre possibilidades de diálogo entre a 

BNCC com foco no ensino de ciências e os espaços de educação não formal para a 

promoção do letramento científico dos indivíduos. Ao longo do ensino fundamental, a 

área da Ciências da Natureza tem um grande compromisso com o desenvolvimento do 
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letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo 

natural, social e tecnológico. Para que possamos ter alunos cientificamente letrados é 

necessário transformar a educação científica uma prioridade e não educação 

complementar. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada foi exploratória e descritiva, a qual está ancorada 

teoricamente em trabalhos com a temática ensino e currículo de ciências, BNCC, espaços 

de educação não formal e letramento científico.  

Nesta etapa foi realizado um levantamento bibliográfico, com destaque aos 

principais autores que se dedicaram ao estudo de conceitos ensino e currículo de ciências, 

BNCC, espaços de educação não formal, na perspectiva do letramento científico.  

A pesquisa buscou autores nas plataformas Google Acadêmico, Scielo, 

LUME/UFRGS e Periódicos CAPES. A investigação também direcionou para outros 

órgãos que trabalham e produzem na área da educação em ciências como a FIOCRUZ e 

o MAST, além de buscar subsídios em documentos legais como a BNCC e livros de 

teóricos consagrados na área da educação.  

 
LETRAMENTO CIENTÍFICO E ALFABETIFIZAÇÃO CIENTIFÍCA  
  

Ao longo dos anos muitos pesquisadores da área de ensino de ciências discutem 

em seus estudos sobre os conceitos de Letramento Científico e Alfabetização 

Cientifica, trazendo problematizações sobre os dois conceitos, apresentando possíveis 

semelhanças e diferenciações sobre eles (SASSERON, 2008; CERATI, 2014). 

 Para Sasseron (2008), no Brasil onde a língua materna é a portuguesa o problema 

ainda se configura em relação a tradução do termo “Scientific Literacy” para esta autora 

“[...] a expressão inglesa vem sendo traduzida como “Letramento Científico”, enquanto 

as expressões francesa “Alphabétisation Scientifique” e a espanhola “Alfabetización 

Científica”, literalmente falando, significam “Alfabetização Científica” (SASSERON, 

2008, p.10). Por isso: 
 

Devido à pluralidade semântica, encontramos hoje em dia, na literatura 

nacional sobre ensino de Ciências, autores que utilizam a expressão 

“Letramento Científico” (Mamede e Zimmermann, 2007, Santos e 

Mortimer, 2001), pesquisadores que adotam o termo “Alfabetização 

Científica” (Brandi e Gurgel, 2002, Auler e Delizoicov, 2001, 

Lorenzetti e Delizoicov, 2001, Chassot, 2000), e também aqueles que 

usam a expressão “Enculturação Científica” (Carvalho e Tinoco, 2006, 

Mortimer e Machado, 1996)  para designarem o objetivo deste ensino 

de Ciências que almeja a formação cidadã dos estudantes para o 

domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos 

nas mais diferentes esferas de sua vida. (SASSERON, 2008, p.10) 

 

Nas discussões sobre Alfabetização Científica, Cerati (2014, p. 05) em sua Tese 

de Doutorado sobre educação em Jardins Botânicos afirma que “[...] há um consenso que 

esse processo ocorre ao longo da vida e em diferentes espaços educativos”, mas reflete 

também que “este é ainda um tema polêmico, difícil de ser conceituado, uma vez que 

pode ter diferentes significados e interpretações, o que torna a AC ainda mais 

controversa” (CERATI (2014, p. 20).  



49 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Na BNCC, utiliza-se o termo “Letramento Científico” com o objetivo de assegurar 

o acesso a diversidade do conhecimento científico ao longo do ensino fundamental na 

área de Ciências da Natureza. A ideia é que o aluno consiga com o passar dos anos, 

compreender, interpretar e formular ideias científicas em diversos contextos, até mesmos 

nos acontecimentos do seu cotidiano. Com isso a BNCC cita: 
 

[...] ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da 

Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do 

letramento científico, que envolve a capacidade de compreender 

e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas 

também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e 

processuais das ciências. [...] Em outras palavras, aprender 

ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o 

desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, 

importante ao exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2017, p. 

319). 

 

Para as séries iniciais é competência da escola fazer com que o aluno seja capaz 

de: “Planejar e realizar atividades de campo (experimentos, observações, leituras, visitas, 

ambientes virtuais etc.)” e também “Desenvolver ações de intervenção para melhorar a 

qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental”. sendo então, responsabilidade 

da área de Ciências da Natureza proporcionar aos alunos do Ensino Fundamental o 

“acesso a diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, assim 

como a aproximação aos princípios, práticas e procedimentos da investigação científica” 

(BRASIL, 2017, p.319).  
 

Para tanto, é imprescindível que eles sejam progressivamente 

estimulados e apoiados no planejamento e na realização 

cooperativa de atividades investigativas, bem como no 

compartilhamento dos resultados dessas investigações. Isso não 

significa realizar atividades seguindo, necessariamente, um 

conjunto de etapas predefinidas, tampouco se restringir à mera 

manipulação de objetos ou realização de experimentos em 

laboratório. Ao contrário, pressupõe organizar as situações de 

aprendizagem partindo de questões que sejam desafiadoras e, 

reconhecendo a diversidade cultural, estimulem o interesse e a 

curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir 

problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar 

conclusões e propor intervenções (BRASIL, 2017, p.320).  
 

O documento ainda diz que ao iniciar o ensino fundamental, “qualquer aluno 

possui vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural e tecnológico” 

que servem, de início, para construírem os “conhecimentos sistematizados de Ciências” 

(BRASIL, 2017, p. 283). No entendo, é preciso oportunizar experiências e vivências 

práticas investigativas, articulando com o que preconiza o letramento científico e 

possibilitando como disse Paulo Freire (2016) uma superação da consciência ingênua 

para a curiosidade epistemológica sendo elemento para mudança de hábitos cotidianos 

que afetam negativamente a sociedade e o meio ambiente.  

É possível transgredir os muros da escola e possibilitar vivências significativas 

aos sujeitos, por meio da incursão de novas modalidades de educação, que buscam, como 

a escola, estabelecer pontes que ligam o conhecimento primevo ao conhecimento 

científico (CHASSOT, 2017) e colaboram para a formação integral dos estudantes. 
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ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E A BNCC 

  

         Os espaços de educação não formal, não estão expressos na BNCC de forma 

explicita como recurso ou até mesmo complemento para o ensino formal. Acreditamos 

ser consenso que a escola é o local privilegiado para que ocorra a educação. Porém, o que 

nos motiva a pensar sobre o potencial desses espaços enquanto espaços educativos, 

incluídos ao currículo de ciências e parceiros da escola como potencializadores de um 

ensino de ciências mais contextualizado e significativo, são as inúmeras pesquisas que 

nos mostram que a escola não é o único local de formação humana e também não é o 

único espaço educativo que podemos transitar enquanto docentes. Assim, Jardins 

Botânicos, Museus, Zoológicos, Parques, podem e devem ser explorados para 

complementação, ampliação da discussão dos conteúdos escolhidos pelos docentes de 

ciências para trabalharem com seus alunos.  

Ao se ponderar sobre o assunto encontramos na literatura três categorias, sendo: 

a educação formal, não formal e informal.  É importante nesse momento, que haja uma 

demarcação das funções pedagógicas de cada uma delas, que possam ser entendidas 

dentro de suas particularidades e especificidades. Categorizar esses contextos onde 

ocorrem a educação é necessário “para que o processo e a discussão que deles 

apresentamos sejam mais bem compreendidas, algumas distinções ou adjetivações devem 

ser feitas” (GASPAR, 2002, p. 171). 

         Assim, o espaço escolar é marcado pela divisão de conteúdo, pela disciplina, por 

práticas avaliativas e por locais bem definidos como quadras de esportes, biblioteca, 

laboratórios, etc. Gadotti (2005) afirma que é uma educação que tem objetivos claros e 

específicos, sendo dependente de uma diretriz educacional centralizada, como o 

currículo. 

         Se a escola é o espaço onde ocorre a educação formal, quais outros espaços podem 

ser considerados de educação não formal e informal?  Gohn (2006) nos ajuda a 

diferenciar: 
 

[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 

conteúdo previamente demarcados; a informal como aquela que 

os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização – 

na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e 

culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a 

educação não formal é aquela que se aprende “no mundo da 

vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos (GOHN, 

2006, p. 28). 
  

         Já Jacobucci (2008), divide os espaços não formais em duas categorias: locais que 

são Instituições e locais que não são Instituições. E nomeia essas instituições, facilitando 

a localização de contextos educativos. 
 

Na categoria Instituições, podem ser incluídos os espaços que 

são regulamentados e que possuem equipe técnica responsável 

pelas atividades executadas, sendo o caso dos Museus, Centros 

de Ciências, Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins 

Botânicos, Planetários, Institutos de Pesquisa, Aquários, 

Zoológicos, dentre outros. Já os ambientes naturais ou urbanos 

que não dispõem de estruturação institucional, mas onde é 

possível adotar práticas educativas, englobam a categoria Não-
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Instituições. Nessa categoria podem ser incluídos teatro, parque, 

casa, rua, praça, terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, 

campo de futebol, dentre outros inúmeros espaços. 

(JACOBUCCI, 2008, p. 55) 
  

Em contrapartida apesar de existir uma distinção, tanto a educação formal quanto 

a não formal e informal são complementares e podem ser aliadas na formação completa 

do indivíduo em fase escolar (GOHN, 2006, 2009, 2016). Proposta está também 

defendida por Rogers (2004) apud Marandino (2008), de que a educação não formal e a 

informal, em conjunto com a educação formal, devem ser vistas como um continuum e 

não como categorias estanques. Com essa proposta, a análise não foca apenas na 

instituição, mas também no sujeito aprendiz de maneira integrada. 

Atualmente esses espaços de educação não formal tem envidado esforços para 

constituição de exposição mais interativas e lúdicas com temáticas diversas, bem como a 

especialização de suas equipes de mediadores e educadores, com profissionais habilitados 

para receberem os diversos públicos que os frequentam. Vemos uma evolução nos setores 

educativos dos espaços não formais de educação, que se aperfeiçoam devido o aumento 

de visitas, mas também, a ampliação de debates na área, que possibilitou a criação de 

grupos de pesquisas e até mesmo politicas públicas como o caso dos museus, que 

lançaram em 2017 a Política de Educação Museal.  

Nesse ínterim, sustentados pelos teóricos citados anteriormente, afirmamos que 

os espaços de educação não formal, como museus de ciência naturais, museus de ciência 

e tecnologia, jardins botânicos, zoológicos, planetários, surgem como possibilidade 

educativa, sendo potencializadores do letramento científico preconizado pela BNCC e 

por isso nos interessa que esses equipamentos culturais e científicos tenham atenção dos 

docentes no planejamento de suas aulas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Como sinalizado no início do artigo, propomo-nos a refletir as articulações entre 

espaços de educação não formal, ensino de ciências, o letramento científico e a BNCC. 

Para tal, buscamos levantar e revisar a literatura por meio de uma discussão sobre a 

letramento e alfabetização cientifica, educação formal e não formal, e trouxemos excertos 

da BNCC que nos interessam para a análise. Entendemos aqui, que os espaços de 

educação não formal exigem uma organização própria, sistemática, de planejamento, 

registro e avaliação e assim o situamos com características próprias e ao mesmo tempo 

diferentes da escola.  

Sabe-se que essa nova versão da Base, possui vários tensionamentos que afetam 

diretamente o ensino, neste caso especificamente pensamos o ensino de ciências, como: 

a avaliação em larga escala e classificatória, alfabetização sistemática, limitação da 

autonomia dos professores pelo uso de apostilas, adequação dos currículos das escolas e 

até mesmo das universidades e da formação continuada para docentes. É importante 

refletirmos sobre essas tensões para entender de qual contexto falamos.  

Assim, é possível inferir que avançamos no sentido de reconhecer outras 

modalidades de ensino para além da escola, concordando com Marandino (2002, p. 1), 

além do contexto escolar, “hoje existem variados lócus de produção da informação e do 

conhecimento, de criação e reconhecimento de identidades e de práticas culturais e 

sociais”. Com isso, temos de plano de fundo os espaços de educação não formal, que 

emerge como território fértil para proposição de reflexões e diálogos sobre os mais 

variados temas que se apresentam, lugar de criação, construção do conhecimento e 

cidadania.  
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 Avançamos também pelo reconhecimento na BNCC sobre o desenvolvimento do 

letramento científico como objetivo do ensino de ciências para a sustentabilidade e bem 

comum. Porém, apesar da BNCC desejar como finalidade do letramento científico, o 

documento não aprofunda este conceito, e, ao contrário apresenta-o de forma rasa e 

superficial, dificultando o entendimento e interpretação de um conceito tão importante 

para o ensino de ciências, também não deixa não sugere que caminhos o professor pode 

trilhar em sala de aula ou fora dela para atingir o objetivo proposto, faltando a articulação 

dos conteúdos com atividades que levem letramento científico dos sujeitos. 

Da mesma forma, observou-se que a BNCC progride quando sugere em seu texto 

que a formação de professores seja uma prática contínua, mas limita-se em apenas citar 

de forma pontual o assunto. Com isso observa-se ainda a falta de informação e 

conhecimento dos docentes para se trabalhar com espaços de educação não formal 

entendendo as distintas especificidades pedagógicas da escola e dos outros espaços de 

educação. Por isso, é tão importante o incentivo na formação de professores sobre os 

elementos abordados neste trabalho, para que ele possa compreender as especificidades 

pedagógicas das escolas e dos espaços de educação não formal, articulado com o que 

preconiza a BNCC. A parceria entre esses locais é profícua quando se vislumbra o quanto 

os alunos poderão vivenciar diferentes formas de interação com o conhecimento 

científico, desde a sala de aula até a visita ao espaço.   

Neste sentido, o pedagogo tem papel fundamental na constituição dos sujeitos, é 

preciso estar presente e ativo, ser provocação e propiciar a percepção de diferentes 

perspectivas de seu próprio pensamento, é ser ponte, diálogo e estimular a conexão entre 

o objeto, o conteúdo e os interesses. Como nos diz Ramos (2004, p. 83) é […] lembrar 

aquilo que (talvez) não vivemos, mas que de alguma forma mexe com o nosso ‘estar no 

mundo’”. 
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RESUMO 

O funcionamento dos espaços de educação não-formal e suas metodologias levantam 

questões como sua eficácia sua importância e suas dificuldades. Em geral, são 

metodologias que carecem estudos mais aprofundados. Para Gohn (2007), a educação 

não-formal é aquela que se aprende ao longo da vida, com convivências que possibilitam 

trocas coletivas de conhecimentos tanto políticos, como sociais e permitem, assim, fazer-

se compreender o que acontece ao seu redor. Trata-se de uma breve revisão de literatura, 

usando Gohn (2007), Marques e Freitas (2017), trazendo os conceitos adotados pelos 

autores sobre os tipos de educação. Além da revisão, apresenta uma experiência na 

Bibliopong, refletindo as práticas, o funcionamento da educação-formal, os objetivos 

traçados e os procedimentos metodológicos usados. Bibliopong consiste em um espaço 

de educação não-formal, que atrai crianças de várias idades.  Diante das mais variadas 

formas de educação, a educação não-formal sofre com algumas lacunas como a formação 

dos agentes, os métodos avaliativos e o dinamismo enfrentado, o que acaba trazendo 

algumas dificuldades para os espaços que ela se encontra. Entender seu papel em um 

espaço que oferece esse tipo de educação é de suma importância para buscar melhor 

compreender seu funcionamento e suas práticas, reconhecendo-as como 

potencializadoras no processo de aprendizagem do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Educação não-formal. Experiências. Metodologia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Discutir a educação não-formal é o propósito principal deste artigo. O interesse 

em fazer tal discussão nasceu na disciplina Gestão dos Processos Educativos, quando 

estávamos aprofundando os conceitos de educação formal, não-formal e informal 

(GOHN, 2007). Estávamos diante de uma possibilidade de fazer esse trabalho para 

submeter ao III Encontro Nacional Ensino e Interdisciplinaridade (ENACEI) e ao II 

Seminário de Avaliação de cursos de Pedagogia (SEMAPED), trazendo nossa 

experiência na Bibliopong.  

Pretendemos fazer uma reflexão acerca das questões que perpassam a educação 

não-formal, com destaque para suas metodologias. Questões como o dinamismo diante 

das incertezas de público que é bastante variado, a flexibilidade exigida, na qual, muitas 

vezes, o que se planejou não é possível de concretizar. São essas questões que requerem 

um olhar mais profundo e atento para que a educação possa cumprir seus objetivos.  As 

lacunas são mais presentes no dia a dia dos espaços que oferecem a educação não-formal 

por se tratar de um espaço não oficial, não obrigatório e pelas características que assume. 

Partindo do objetivo de conhecer como funciona a educação não-formal, suas 

metodologias e lacunas, resolvemos apresentar nossa experiência desenvolvida na 

                                                           
19 Discente do 4° período do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN. silvatalita400@gmail.com 
20 Professora orientadora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, atuando na 

graduação e na pós-graduação. arilene.medeiros@bol.com.br 
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Bibliopong, buscando refletir acerca dos problemas enfrentados pela educação não-

formal e mostrar suas contribuições no processo de aprendizagem do indivíduo. Trata-se 

de um trabalho que procura sistematizar uma experiência por meio da qual a autora deste 

artigo vem desenvolvendo. O espaço observado foi a Biblioteca Comunitária Bibliopong, 

localizada no estado do Ceará, na praia de Redonda em Icapuí-CE21, em que relato minha 

experiência ao longo do meu trabalho voluntário como facilitadora do espaço. As 

vivências na Biblioteca Comunitárias compreendem o período de 2018-2019, seguidas de 

relatórios mensais. Ao longo de um ano, refletimos as dificuldades enfrentadas e 

percebemos as contribuições da educação não-formal na formação do ser, não excluindo 

a educação formal e informal, mas potencializando as mesmas. 

 

EDUCAÇÃO: tipologias e finalidade 

 

Diante dos diversos tipos de educação e suas finalidades, é necessário diferencia-

las para melhor compreender a educação não-formal. Neste item, para deixar mais claro, 

iremos intercalando as diferenças entre os vários tipos de educação.  Gohn (2007) mostra 

suas diferenças baseados nos objetivos de cada uma delas e os espaços onde ocorrem. 

Marques e Freitas (2017) reforçam essas especificidades categorizando as tipologias 

diante das variações entendidas pelos autores, buscando definir a educação não-formal.  

Segundo Gohn (2007), a educação formal é aquela que acontece nas escolas e 

universidades com os conteúdos já selecionados, a informal ocorre no seio familiar, no 

bairro, ou seja, nos processos de socialização. Essa definição de educação, em suas 

diferentes tipologias e finalidades, não diferencia entre os autores. Embora essa definição 

seja fundamental para nossa compreensão, este trabalho procura se aprofundar na 

educação não-formal, que é aquela baseada em várias dimensões, tanto políticas como 

sociais e culturais, partindo do princípio de potencializar e proporcionar aos indivíduos 

uma leitura de mundo que os capacitem a buscar o melhor coletivamente para o meio que 

vivem. 

O projeto de educação não-formal que conferia a uma biblioteca integrada a jogos 

de mesa – Bibliopong – surgiu como uma estratégia de oferecer um espaço atrativo para 

as crianças e os jovens, que eram estudantes, ou que não tinha emprego na comunidade 

de Redonda-Ce. A ideia surgiu por três moradoras da comunidade que juntas queriam 

construir uma alternativa para as crianças e os jovens, pois a comunidade não oferecia 

nenhum tipo de espaço no qual eles pudessem se reunir, trocar experiencias, etc. Assim, 

as responsáveis pela ideia alugaram um local, mobilizaram-se com alguns outros 

moradores e conseguiram livros, móveis e fizeram pintura. 

A Bibliopong serve para crianças, jovens e adultos desenvolverem suas 

habilidades através de práticas culturais e esportivas focadas na promoção da leitura e dos 

jogos, com o objetivo de garantir o acesso das pessoas da comunidade a ações culturais, 

atividades leitoras e mobilização esportiva. Ela consiste em um espaço de educação não-

formal, em que várias dimensões que caracterizam essa educação como a coletividade, o 

dinamismo e a sociabilidade, estão presentes e puderam ser observadas. 

A educação está presente em diferentes espaços e em suas mais variadas formas. 

A educação é um processo permanente e ininterrupto de formação humana. Seja de forma 

perceptível ou não, o ser humano está constantemente em um processo de aprendizado ao 

                                                           
21 Redonda é uma comunidade praiana localizada no município de Icapuí no estado do Ceará. A 200km da 

capital Fortaleza, e a 20km do seu município. É uma comunidade de pesca com quase 5000 habitantes que 

vivem da pesca artesanal da lagosta marcada com muita luta contra a pesca predatória. E atrai turistas 

mesmo com pouca infraestrutura pela beleza de suas falésias, pela hospitalidade e culinária.  
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longo de sua vida, através de suas vivencias tanto na escola, como em sua família, nos 

centros comunitários, nas mídias ou até mesmo no bairro onde moramos. 

A Bibliopong, desde o ano de sua inauguração em 2013, atende a um público 

bastante variado, incluindo crianças, adolescentes, jovens e adultos. O espaço vem sendo 

bastante usado pela comunidade das mais variadas formas, seja para reuniões, para tomar 

livros emprestados, jogar nos jogos de mesa, brincar ou estudar. É um espaço de interação 

e socialização, por meio do qual acontecem processos educativos intencionais, mas de 

forma coletiva e participativa, sem formalidades. 

Por acontecer em diferentes espaços e ter determinados objetivos, fazendo cada 

tipo de educação ter características especificas, é necessário diferenciar os tipos de 

educação, como traz Gohn (2007, p. 28): 
 

Consideramos que é necessário distinguir e demarcar as diferenças 

entre estes conceitos. [...] a educação formal é aquela desenvolvida nas 

escolas, com conteúdos previamente demarcados; a informal como 

aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de 

socialização. [...] e a educação não-formal é aquela que se aprende ‘no 

mundo da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas. 

 

É quase impossível não comparar os tipos de educação, principalmente entre a e 

formal e não-formal, porque elas nos fazem questionar o que levam a ser diferentes além 

do espaço onde ocorrem. Para entender a educação não-formal é necessário ir além do 

ambiente em si, é preciso aprofundarmos em suas metodologias, em seus objetivos e nos 

agentes presentes nela (MARQUES; FREITAS, 2017). Usando a Bibliopong como um 

exemplo dos espaços de educação não-formal, seu objetivo é oferecer um ambiente de 

desenvolvimento de habilidades literárias, sociabilidade, recreação e convivência 

comunitária para os moradores da comunidade e, em especial, aquelas que se encontram 

em situações de vulnerabilidade. É uma das características marcantes desse tipo de 

educação ter o olhar voltado para as pessoas mais oprimidas da sociedade, por se tratar 

de uma educação socializadora, participativa e coletiva. 

Na formal, sabemos que seu espaço é nas escolas e universidades, geralmente 

locais mais metódicos onde requerem uma maior rigidez, que há um cronograma a seguir, 

onde determinadas pessoas frequentam e os educadores são professores com uma 

formação acadêmica, conforme preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, 9.394/1996). Seu objetivo é o ensino-aprendizado de conteúdos 

previamente selecionados e definidos por leis. 
 

A educação formal pressupõe ambientes normatizados, com regras e 

padrões comportamentais definidos previamente [...]. Na educação 

formal, entre outros objetivos relativo 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, a percepção, motrocidade etc (GONH, 2007, p.29) 

 

As competências e habilidades objetivadas pela educação formal são as titulações 

e certificados, que comprovam que, ao participar de uma instituição, você conseguiu 

completar todas as etapas, passar por todas as provas, para só assim ser comprovado a 

internalização dos conhecimentos e, assim também a aquisição das habilidades exigidas 

ao longo do percurso. 
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A Bibliopong não funciona de forma metódica e pré-definida como nas escolas. 

Por se tratar de um espaço de educação-não formal, ela funciona de maneira mais livre, 

pois é um ambiente aberto para todas as pessoas da comunidade, até mesmo para pessoas 

de fora que visitam o espaço como os turistas que passeiam pela comunidade nos finais 

de semana. O espaço, diferente das escolas, funciona aos sábados e aos domingos, em 

horários bem movimentados, que são das três da tarde às dezessete horas, o que facilita 

essa variedade da circulação do público e levanta questões da flexibilidade e do 

dinamismo característico dessa educação. 

Os agentes mediadores são quatro monitores que trabalham intercalados em 

duplas. O trabalho é voluntário. De nossa parte, o processo seletivo que fiz juntamente 

com os outros três facilitadores foi o mesmo. Foi através de uma entrevista. Eu não tinha 

nenhum tipo de experiência, não tinha os conhecimentos necessários para desenvolver 

meu trabalho no espaço, apenas me identificava com a proposta e as ideias da biblioteca 

na comunidade. Assim, como os outros monitores, fui adquirindo conhecimentos ao logo 

das vivencias na Bibliopong.   

A educação informal também se diferencia da não-formal. Ela é passada através 

da socialização de forma mais espontânea e não dirigida, metódica e planejada, ela não 

tem uma intencionalidade em seu processo e os agentes que educam são geralmente 

pessoas mais próximas, que o indivíduo convive diariamente e possui um vínculo ou tem 

uma sensação de pertencimento, como os pais, os vizinhos, e os amigos (GOHN, 2007). 

A educação informal objetiva a internalização de valores e crenças através do 

senso comum, visando sempre o indivíduo irá se comportar diante de situações que ele 

irá passar ao longo de sua vida ao se relacionar com outras pessoas de costumes e valores 

iguais ou diferentes dos seus. É um processo que é quase imperceptível por se tratar de 

um tipo de educação que permeia nossas relações mais intimas, querendo ou não 

aprendemos diariamente algo novo dentro das nossas casas, junto com nossa família, 

principalmente das gerações mais velhas, que detém um conjunto maior de experiências 

e repassam seus conhecimentos para as mais novas sem um planejamento a se seguir, 

padrão ou diretrizes, mas sim por meio do seu dia a dia dos hábitos, e conselhos, que 

tendem a serem conservados a cada vez que são distribuídos. Como aponta Gonh (2007, 

p.30) 
 

A educação informal não é organizada, os conhecimentos não são 

sistematizados e são repassados a partir das práticas e experiências 

anteriores, usualmente é o passado orientando o presente. Ela atua nos 

campos das emoções e sentimentos. É um processo permanente e não 

organizado. 

 

No espaço de educação não-formal, como na Bibliopong, os mediadores não são 

pessoas necessariamente que o público que frequenta seja próximo, como acontece na 

educação informal. Provavelmente, são pessoas que não tem nenhum grau de parentesco 

e não são tão intimas. Mas isto de forma nenhuma exclui a possibilidade de a mediação 

por pessoas próximas também ocorrer, pois, foi através da divulgação da Bibliopong, 

inicialmente, para meus amigos e parentes, por exemplo, que eles começaram a visitar a 

biblioteca, e assim eu também pude fazer uma das minhas primeiras mediações como 

facilitadora. 
 

EXPERIÊCIAS NA BIBLIOPONG: metodologia, dificuldades e possibilidades 

 

Este item foi construído a partir dos relatórios mensais e de outros 

documentos/registros que a Bibliopong dispõe. A educação não-formal tem sua 
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intencionalidade, não é um processo totalmente espontâneo como a educação informal, 

mas também não é algo sistemático e metódico como na educação formal, com suas regras 

e seus padrões de comportamentos praticamente definidos. A Bibliopong em si já foi 

construída com um propósito, com essa intencionalidade socializadora e educativa que 

traz a educação não-formal. Uma concepção que vai para além da escola, sustentando-se 

em um acervo de literatura, para a promoção da leitura de maneira prazerosa e como ato 

de construção de conhecimentos e ampliação dos horizontes culturais. Também como 

auxiliar na pesquisa para estudos, desenvolver atividades lúdicas e promover jogos de 

mesa, ideias recreativas e artísticas, juntamente a esses processos ir incorporando às 

necessidades dos agentes participantes. 

Na educação não-formal, o educador é o outro, onde existe uma abertura maior 

para a expressão de pensamentos e possibilidades para as trocas de saberes. Os espaços, 

geralmente, também são mais livres. São ambientes que acompanham as trajetórias de 

vida dos indivíduos e os grupos, onde há situações interativas.      
 

Na não-formal, o grande educador é o “outro ‘’, aquele com quem 

interagimos ou nos integramos. (...). 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). 

(GONH,2007, p.29, grifo do autor) 

 

Na biblioteca comunitária, as trocas são muitas vezes mais abertas do que nas 

escolas e nas casas. A possibilidade de falar sobre vários assuntos é mais abrangente. Isto 

acontece principalmente com os jovens da comunidade. Muitos adolescentes não falam 

sobre determinados assuntos com os pais, por medo ou vergonha e, nas escolas, eles ao 

menos têm abertura para conversar sobre determinados assuntos e tirar dúvidas. A 

Bibliopong é um dos espaços que eles têm essa abertura e se sentem confortáveis. 

Segundo Gohn (2007) citada por Marques e Freitas (2017, p.1096-1097, grifo do 

autor), a educação não formal “[...] situa-se no campo da Pedagogia Social - aquela que 

trabalha com coletivos e se preocupa com os processos de construção de aprendizagens e 

saberes coletivos” e é importante na formação da identidade do grupo e no 

desenvolvimento da sua autoestima e valorização.”  

A educação não-formal permite uma maior liberdade e possibilidades de inserção 

nos contextos sociais, como: movimentos sociais, iniciativas como a Bibliopong, 

valorizando a identidade de cada um, por isso busca valorizar o outro, objetivando sempre 

o bem comum, a consciência crítica, o reconhecimento dos sujeitos, a coletividade e a 

participação.  
 

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. 

(GONH, 2007, p.29) 

 

Com uma breve sistematização dos conceitos de educação, permite-nos 

diferenciá-las usando suas características, como: estrutura, espaços, objetivos e agentes, 

ou seja, como estão organizadas e distribuídas (Marques e Freitas, 2017, p.1099). Para 

compreendermos o funcionamento de uma experiência, a Bibliopong consiste em um 

espaço de educação não-formal, por meio do qual pude vivenciar as metodologias desse 

tipo de educação e compreender melhor seu funcionamento e suas práticas, refletindo os 
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problemas enfrentados e a contribuição desse tipo de educação como potencializadora do 

processo de aprendizagem do indivíduo. Por atender a demanda de um público muito 

variado, a Bibliopong sofre com algumas dificuldades que são características das lacunas 

encontradas nos espaços que oferecem a educação não formal. 

No que confere à metodologia, a educação não-formal sofre com algumas 

incertezas. Por se tratar de um tipo de educação dinâmica, diversificada e flexível tende 

a ter um caráter menos rigoroso e metódico, ou seja, algo que já está posto ou pronto em 

seu método e no que confere a sua organização e estrutura. Essas características permeiam 

os espaços que oferecem esse tipo de educação. Isto acontece por se tratar de uma 

educação em que o contexto dos espaços acontecem mais através de convivência, de troca 

com o outro, são espaços geralmente não obrigatórios, onde a promoção da participação 

e a coletividade do indivíduo são um dos objetivos traçados, juntamente com o 

fortalecimento das identidades e da cidadania. 
 

A educação não-formal tem outros atributos: ela não é organizada por 

séries/idade/conteúdos; atua sobre aspectos subjetivos do grupo; 

trabalha e forma a cultura política de um grupo. Desenvolve laços de 

pertencimento. [...] Fundamenta-se no critério da solidariedade e 

identificação de interesses comuns e é parte do processo de construção 

da cidadania coletiva e pública do grupo (GONH, 2007, p.30) 

 

A diversidade do público interfere de maneira significativa na metodologia do 

espaço. O primeiro ponto é porque apenas se tem uma ideia inicial baseada na expectativa 

de público. Na Bibliopong, o público que mais frequenta são crianças com as faixas 

etárias de 6 a 12 anos de idade, logo depois vem os adolescentes de 14 a 18 anos, e logo 

depois com menos frequência as pessoas adultas. Nos sábados, costumam aparecer muitas 

crianças e no domingo a quantidade geralmente é menor. Mas isto não é uma regra. A 

incerteza diante do público é uma das principais dificuldades encontradas na metodologia 

desse tipo de educação. Diferente das escolas em que o professor terá uma determinada 

sala, organizada em série, com os alunos geralmente na mesma idade. Outro fator é a 

quantidade. Por ser um ambiente não obrigatório, muitas crianças vêm em um dia, mas 

no outro não ou nunca mais aparecem. Para se propor, pensar e planejar uma atividade 

requer muita flexibilidade diante do dinamismo enfrentado. Isto requer uma previsão das 

situações que podem ocorrer e sempre fazer com que as atividades sejam adaptáveis para 

a demanda do público que sempre é incerto.   

Como a educação não-formal ocorre sem a obrigatoriedade, ela acaba conferindo 

flexibilidade e dinamismo, sob vários aspectos: público alvo, metodologias, atividades 

propostas. Tudo isso consiste em dificuldades na hora do planejamento, da avaliação. 

Devido ao público, muitas vezes, o que foi planejado não pode ser executado, pois definir 

algo para educação não-formal é uma dificuldade imposta pelas suas características. Pois 

apesar de ter um caráter de abrangência em contextos mais abertos, a educação não-

formal deve ter uma intencionalidade. Assim, Marques e Freitas (2017, p.1100) 

argumentam: “É uma educação planejada com objetivos educativos, mas que não está 

organizada de maneira fechada, e hierárquica.” 

Quando se pensa em uma atividade para a educação não-formal, é necessário estar 

atenta à diversidade. Na Bibliopong, os planejamentos não acontecem ao longo da 

semana, ocorre uma hora antes de o espaço ser aberto para o público, essa não é a forma 

mais adequada. Mas é uma forma que vem funcionando nesse período de 2018 a 2019 

observados. 

Ao longo de cada mês, há um relatório mensal e um planejamento. Neste 

planejamento, analisamos todos os dados referentes à quantidade de pessoas que 
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frequentou o espaço, se houve mais crianças, mais adultos ou jovens, se houve novos 

leitores, levantamos dados também sobre o empréstimo e devolução de livros e, 

principalmente, quais foram as atividades realizadas no espaço ao longo do mês. Também 

serve para discutir sobre as atividades que aconteceram, bem como para pensar propostas 

que podem ser trabalhadas, envolvendo as questões dos materiais.  

Quando nós monitores sentamos para planejar o que será feito, temos que 

antecipar situações. A base das nossas atividades segue sempre a das brincadeiras/e ou 

dinâmicas, e logo depois a atividade com roda de leitura, contação de histórias ou leituras 

em grupo. Trabalhamos também a partir de temas. Depende muito do público. 

Geralmente, sempre pensamos baseado no público que mais frequenta o espaço: crianças 

de seis a doze anos, atendando para as especificidades que existem, pois, o fundamental 

é que todos participem. Pode-se planejar uma atividade que necessite escrever algo e 

acabar chegando apenas crianças que não sabem nem ler e nem escrever. Ou que se 

pensou algo mais voltado para as crianças, mas no espaço chegam apenas jovens. O 

dinamismo é constante e, por isso, muitas vezes, chegam a não se propor nenhuma 

atividade nesses espaços, pois diante das incertezas, as atividades muitas vezes só 

acontecem na improvisação. 

Um dos exemplos que enfrentei foi em um dia em que íamos fazer a roda de leitura 

se pensando no público alvo que eram as crianças, mas no dia chegou mais crianças do 

que o previsto e também jovens. Como tínhamos duas faixas etárias diferentes foi 

necessário se pensar em fazer uma adaptação imediata. Foi necessário fazer dois grupos 

de leitura por faixa etária: os adolescentes leram em conjunto um livro juvenil, na mesa, 

onde eu participei mediando, e logo depois conversando sobre o tema que o livro tratava, 

e as crianças ficaram em outro espaço em roda sentadas onde outra monitora fazia a 

Contação de histórias.  As mudanças metodológicas foram sendo adaptadas de acordo 

com as necessidades dos sujeitos presentes.  

A formação dos que atuam na educação não-formal é outro aspecto importante 

para ser refletido diante de suas lacunas. A necessidade da especificação de funções tanto 

no que se refere os métodos da educação como nos agentes precisa ser melhor definida. 

Segundo Gohn (2007, p.32), os agentes mediadores são essenciais no processo de 

aprendizagem por se tratarem de referenciais para os indivíduos. 

Na Bibliopong, ao longo desse período que venho desenvolvendo o trabalho como 

facilitadora do espaço, juntamente com os outros mediadores, passamos por algumas 

formações. O espaço deu a oportunidade de nos capacitarmos para desenvolver um 

melhor trabalho no espaço. As formações foram oferecidas por um dos colaboradores que 

apoia a iniciativa de bibliotecas comunitárias e espaços de leitura, que o Instituto Nordeste 

Cidadania (INEC). As formações aconteciam nesse instituto onde foram oferecidos 

cursos de mediação de leitura nesses espaços, o que agregou bastante para melhorar a 

forma como trabalhar na biblioteca comunitária.  

As metas da educação-não formal são geralmente voltadas para as ações coletivas 

de grupos, enfatizando o respeito às diferenças, trazendo a questão do respeito e o 

reconhecimento do outro. Trata-se de uma educação para a cidadania, pelos direitos 

sociais, humanos, culturais para a igualdade, pela liberdade e contra as discriminações. 

(GONH, 2007). 

Diante das dificuldades enfrentadas, é necessário sempre buscar meios que 

possam fazer com que as atividades no espaço tenham uma significação para os agentes. 

Por ser um espaço aberto, não obrigatório, temos sempre que estar fazendo atividades que 

possam chamar a atenção das pessoas da comunidade para frequentarem o espaço. 

Divulgamos em escolas e distribuímos cartazes sobre a Bibliopong, e também 

procuramos nas atividades, abordar temas de formas lúdicas, com dinâmicas em grupos, 
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jogos e brincadeiras, aproximando sempre com temas do cotidiano deles e de suas 

realidades. O aprendizado pode ser significativo para o grupo todo. Objetivamos sempre 

através das leituras ampliar os horizontes e as possibilidades de mundo dos indivíduos, 

principalmente que se encontram fragilizadas, em situações de risco possam adquirir algo 

significativo para a sua vida, seja através de uma leitura, de uma troca com o outro ou 

com uma brincadeira.  

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho nos ajudou a entender os vários tipos de educação, cada uma com 

seus objetivos, metodologias e procedimentos. O ser humano se constitui 

permanentemente por meio da educação formal, não-formal e informal, cujo foco foi 

trazer uma experiência de envolvimento na educação não-formal, a Bibliopong, que 

funciona na Praia de Redonda/Ceará.  

Os benefícios dos espaços de educação não-formal são diversos, como: 

entrosamento com outras pessoas, novas aprendizagens, desenvolvimento da leitura e da 

escrita, reconhecimento dos direitos sociais. Enfim, não podemos enumerar neste trabalho 

todos os benefícios que a educação não-formal proporciona. A Bibliopong para a 

comunidade praiana de Redonda é de suma importância. Tem uma função social 

inquestionável. É uma das formas de ocupar o tempo das crianças e jovens que, muitas 

vezes, não tem outros espaços que proporcionem um ambiente variado, que favoreçam o 

acesso a outras possibilidades. Pelas experiências na Bibliopong, percebemos que ela 

promove e fortalece vínculos das pessoas da comunidade, amplia os saberes, contribui no 

fortalecimento da identidade tanto da comunidade como dos indivíduos, bem como 

amplia o acesso ao saber e aos livros. Ou seja, potencializa os conhecimentos 

contribuindo para a formação e a aquisição de uma consciência participativa, atendendo 

aos propósitos da educação não-formal.  

Enfim, a Bibliopong contribui na potencialização dos processos de aprendizagem 

das pessoas da comunidade. Não agindo de forma exclusiva, mas contribuindo com os 

conhecimentos adquiridos nos outros dois tipos de educação. Na formal, encontrada na 

escola, a Bibliopong contribui na formação de leitores e, na educação informal, ela 

potencializa os valores que são adquiridos em casa com a família. 

A grande questão que pode ser formulada com a finalização deste trabalho é: se a 

realidade não nos permite sonhar com outras possibilidades, como podemos querer 

conquistar outras coisas para mudar a realidade que nos cerca?  A agregação de valores, 

de conhecimentos e possibilidades que nos levam a fazer uma leitura de mundo e a ver a 

realidade de forma a melhora-la é umas das maiores contribuições do espaço de leitura. 
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RESUMO 

As classes hospitalares proporcionam as professoras atuantes nesse contexto vivenciarem 

experiências e aprendizagens que colaboram de forma significativa na sua formação 

humana, pessoal e profissional, considerando como eixo norteador, as subjetividades 

presentes no ambiente hospitalar. Nosso trabalho busca apresentar resultados de pesquisa 

realizada com professoras de classes hospitalares. Utilizamos como objeto de reflexão as 

experiências narradas pelas professoras, com o intuito de entender as aprendizagens 

vivenciadas em contexto hospitalar. O referencial teórico-metodológico situa-se entre a 

pesquisa (auto) biográfica em educação (PASSEGGI, 2011, 2016;), e estudos da 

formação docente (NÓVOA, 1999, 2002; FREIRE, 1997, 2011). Partimos das análises 

de narrativas autobiográficas escritas por quatro docentes de classes hospitalares de 

Natal/RN que participaram do grupo reflexivo de mediação biográfica, um dispositivo de 

pesquisa-formação (PASSEGGI, 2011). As interpretações e reflexões tecidas nos 

permitem compreender que a vivência da prática docente no ambiente hospitalar, 

proporciona cotidianamente (re) pensar práticas pedagógicas e fazeres docentes, assim 

como colaboram na construção da identidade profissional docente enquanto professora 

de classe hospitalar que trabalha com a perspectiva de luta pela vida.  

 

Palavras-chave: Formação docente. Classes hospitalares. Narrativas autobiográficas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As classes hospitalares, espaços destinados a crianças e adolescentes que se 

encontram em tratamento de saúde, visam garantir-lhes o direito à educação. 

Impossibilitados de frequentarem as escolas regulares, diante das limitações que o 

tratamento de saúde os impõe. Esses espaços revelam a luta desses indivíduos pela vida, 

ao mesmo tempo, em que apresentam, pelas práticas pedagógicas, o reconhecimento de 

crianças e adolescentes em tratamento de saúde, como sujeitos de direitos, pessoas ativas 

em suas próprias vidas.  

 Partindo da educação como primordial para a formação humana, independente da 

condição em que os sujeitos se encontram, visto que se trata de um direito de todos, 

apresentamos análises e reflexões que partem da formação docente em contextos 

hospitalares, buscando compreender como se constitui esse processo de formação, 

evidenciando as aprendizagens ocasionadas pelas vivências e experiências, as quais se 

encontram imbuídas às professoras atuantes nesses espaços.   
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24 Graduanda em Pedagogia. Campus Avançado de Assú – UERN E-mail: 

macedovilmaurea@yahoo.com.br 
25 Professora do Curso de Pedagogia. Campus Avançado de Assú – UERN. E-mail: robertaceres@uern.br 
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 Apresentamos o hospital como um lugar que proporciona vivências e experiências 

para todos que compõem esse ambiente. Desde a criação de laços, construídas pelas 

relações, seja entre os profissionais de saúde, crianças, adolescentes, e as professoras que 

atuam diariamente nas classes hospitalares, ou seja, de acordo com Pineau (2014), 

aprendizagens consigo mesmo (autoformação), com o outro (heteroformação) e com o 

meio (ecoformação). 

 Ao compreendermos as experiências que são vivenciadas pelas professoras 

atuantes desses espaços, direcionamos nossos olhares para a perspectiva de que o hospital 

pode representar um chamado para a vida, um elo entre a condição na qual a criança ou 

adolescente se encontra com a sua vida antes do adoecimento.  

 Tratamos de experiências com base em Larrosa (2002), como acontecimentos ou 

fatos que nos tocam: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.” (2002, p. 21). Nos 

posicionamos na compreensão de que para cada acontecimento, cada sujeito atribui um 

sentindo, um significado. 

 Buscando compreender a formação docente, especificamente nesses espaços 

educacionais, sendo o professor a representação da escola, destacando que o 

conhecimento escolar vai para além da transmissão de conteúdos, evidenciamos que o 

espaço educacional não se limita aos muros de uma escola, assumindo os mais variados 

contextos, reafirmando a importância e necessidade da educação. 

 O presente trabalho tem o objetivo de apresentar resultados de um projeto de 

pesquisa institucionalizado: Narrativas de experiências docentes em classes hospitalares 

no Rio Grande do Norte (Edital Nº 001/2017-PROPEG/UERN). Nosso referencial teórico 

situa-se entre a pesquisa (auto)biográfica em educação, o movimento socioeducativo das 

histórias de vida em formação, estudos da formação docente, que nos possibilitam refletir 

sobre a formação docente em classe hospitalar, constituída pela prática, aprendizagens 

resultantes das experiências, conforme evidenciam nossos estudos. 

Nossas análises são subsidiadas pela nossa proposta metodológica, pautada em 

narrativas autobiográficas escritas, individualmente, por quatro professoras de classes 

hospitalares de Natal/RN, em que produziram cartas destinadas a futuras docentes desse 

lócus, como parte do trabalho biográfico desenvolvido em uma proposta de pesquisa-

formação pelo grupo reflexivo de mediação (PASSEGGI, 2011; PASSEGGI, OLIVERIA 

e CUNHA, 2018).  

O trabalho contempla além dessa introdução, as seguintes seções: experiências em 

formação, narrativas autobiográficas escritas: refletir para aprender, aprendizagens 

significativas para o processo de formação e nossas considerações finais. 

 

EXPERIÊNCIAS EM FORMAÇÃO 

 

  A formação docente parte do princípio de que se trata de um processo formativo, 

primordial para aqueles que desejam atuar nos espaços destinados a realização das 

práticas pedagógicas, valorizando a necessidade de uma formação específica. 

Parafraseando Freire “Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente 

se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática”. 

(1991, p.58), priorizamos que o processo de reflexão crítica sobre a prática é um 

importante mecanismo no processo de formação de professores de classe hospitalares, 

priorizando o compartilhamento de aprendizagens que permeiam o ser-fazer docente 

nesses espaços. 
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 Nesse contexto, enfatizamos as experiências como objeto de reflexão, sendo as 

narrativas autobiográficas, uma das fontes de pesquisas educacionais, que têm se voltado 

para as questões identitárias na formação docente (PASSEGGI, 2011). Abordamos as 

experiências em formação conforme explicita a autora: “entendemos que ela só se 

justifica se permitir à pessoa que narra compreender a historicidade de suas aprendizagens 

e construir uma imagem de si como sujeito histórico, situado em seu tempo” (PASSEGGI, 

2011, p. 149).  

Ao narrar o sujeito torna-se autor e participante dos relatos e vivências, refletindo 

sobre as experiências e aprendizagens, adquiridas com a prática, como nos relata Luciana: 
 

Em virtude da sua recém chegada e pelo fato de eu estar trabalhando na 

classe hospitalar há alguns anos, decidi escrever esta carta contando um 

pouco das  experiências e aprendizagens que tive durante esses anos. 

Espero que os relatos apresentados a seguir ajudem no seu processo de 

adaptação e o desenvolvimento do trabalho na classe hospitalar. 

(LUCIANA26, Carta, 2017) 

 

Evidenciamos que ao desejar boas vindas à futura professora, a então professora 

Luciana prioriza seu aprendizado alcançado pelos anos de exercício da profissão. Nóvoa 

(2002) apresenta o processo de formação contínua, como um estímulo a apropriação pelos 

professores, partindo dos próprios processos de formação seja individual ou 

coletivamente, sendo assim destacamos: 
 

A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam redes de 

formação mútua, nas quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. [...] O diálogo 

entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes 

da prática profissional. (NÓVOA, 2002, p. 63) 

 

Priorizamos que as narrativas autobiográficas colaboram para a formação inicial 

ou continuada, quando nos permite pensar no sujeito enquanto ser histórico, nas suas 

relações com o mundo, as emoções, e os sentidos que lhes são atribuídos. As narrativas 

escritas pelas professoras das classes hospitalares nos possibilitam perceber as 

aprendizagens e as experiências vivenciadas no chão do hospital, assim como as 

trajetórias que as professoras tiveram que percorrer durante todo o processo, assumindo 

a capacidade de reinventar-se a cada dia.  

Segundo Nóvoa (2002, p. 43) “A formação depende do modo como cada um se 

apropria dos conhecimentos e das experiências e os transforma, através de um esforço de 

reflexão num processo de desenvolvimento profissional”. Sendo assim, cada sujeito se 

apropria das experiências, dos conhecimentos, sendo ele é o responsável pelo seu 

processo de formação.  

Nesse âmbito, a pesquisa-formação como um dispositivo de pesquisa, permite ao 

sujeito que está narrando produzir conhecimento, não para o mundo, mas para si mesmo. 

Como nos relata Passeggi (2001, p. 152) “Também, não é raro que a escrita se conclua 

pelo desejo de que sua historia sirva a outrem”. O sujeito que narra reconta vivências, 

resinifica os acontecimentos, cada vez que ela é recontada ela renasce, o narrador atribui 

outro significado, ele se reconstrói no ato de narrar. 

Ao falar em narrativas como meio de formação, de experiência Passeggi (2011, p. 

149) ressalta: “A experiência, em nosso entendimento, constitui-se nessa relação entre o 

                                                           
26 Fazemos uso de pseudônimos ao referimo-nos às participantes da pesquisa-formação, conforme 

contratualização firmada com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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que nos acontece e a significação que atribuímos ao que nos afetou. Isso se faz mediante 

o ato de dizer, de narrar, (re)interpretar”. Daí a relevância do ato de narrar as nossas 

vivencias para reinterpretá-las, e resignificá-las. 

 

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS ESCRITAS: refletir para aprender 

 

 Resinificar as experiências, partindo da reflexão do que é narrado, nos possibilita 

compreender o mundo através das experiências do outro. O compartilhamento de 

experiências, realizado pelas professoras através de suas narrativas escritas, nos 

evidenciam a importância desse mecanismo nos processos de formação. A professora Ana 

destaca em um trecho de sua narrativa: “No início da minha trajetória de docente acho 

não percebia, mas o tempo, a experiência e os estudos me mostraram o quão é importante 

nosso trabalho, para os estudantes e para nós professoras” (ANA, Carta, 2017).  

Reconhecer-se enquanto sujeito em formação, inacabado, em finita incompletude, 

nos possibilita a construção de conhecimentos. Enfatizamos na descrição feita pela 

professora Ana a valorização das suas experiências empíricas, que se constituíram em 

conhecimento para seu processo de formação e prática docente, valorizando-se enquanto 

profissional, reconhecendo sua importância na vida do outro.   

 Na busca pela construção de conhecimentos buscamos compreender e refletir 

sobre as experiências descritas nas narrativas. Tomando como base Passeggi que afirma: 
 

A reflexão biográfica e as situações de interação no grupo reflexivo têm 

se apresentado como espaços-tempos geradores de aprendizagens que 

partem da vida, do saber da experiência vivida, e retornam sobre si 

mesmo como um novo alento para a vida. Elas são suficientemente 

distantes das práticas usuais de formação, para oferecerem 

oportunidades de tomada de consciência, potencializarem aberturas, 

interrogações e transformações. (PASSEGGI, 2011, p. 153) 

  

Partindo da reflexão biográfica como espaços-tempos de aprendizagens, nos 

processos de formação docente, oportunizando a tomada de consciência, possibilitando 

aos sujeitos pensarem, repensarem sobre suas práticas, nossas pesquisas apresentam 

transformações que modificam o ser-fazer docente nesses espaços. 

As classes hospitalares proporcionam várias formas de aprendizagens, produzidas 

a partir do afeto junto com os desafios, que intensificam nosso processo de uma formação 

mais humana. Aprendizagens em meio à dor que ocasionam na busca e no 

reconhecimento de dar sempre o melhor de si para todos diariamente, como prioriza a 

professora Ana:  
 

Atuar como professora em contexto hospitalar é um exercício diário de 

troca de aprendizagens permeadas de afeto e desafios [...] Trabalhar 

nesse contexto nos oportuniza aprendizados para a vida e pela vida. [...] 

Virão momentos difíceis, especialmente quando alguma delas vier a 

falecer, você com certeza irá encontrar uma forma de lhe dar com isso, 

eu fico triste, muito triste, mas procuro pensar nas outras crianças, o 

quanto posso contribuir em suas vidas, que experiências podemos 

compartilhar, que aprendizados podemos construir juntas. (ANA, 

Carta, 2017) 

 

A narrativa da professora Ana, nos apresenta que a classe hospitalar vai para além 

da transmissão de conteúdos, priorizando as aprendizagens para a vida, destacando que a 

educação constitui-se em um processo de formação humana, sendo essencial para 
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qualquer sujeito, se fazendo necessária para o hoje, para o agora. Destaca também suas 

aprendizagens construídas através das experiências, obtidas através do compartilhamento, 

enfatizando que nossos aprendizados são mútuos, ninguém só ensina, e o outro só 

aprende, o processo de aprendizagem parte de relações, todos temos o que aprender e o 

que ensinar.   

 Através das narrativas da professora Selma, o/a professor/a nas classes 

hospitalares tem que buscar em meio a tantos profissionais a sua identidade, o ser 

professor. 
O choro insistente que ecoa pelos corredores, o jaleco branco que rouba 

sua identidade e insiste em te deixar “igual” a todos que por ali 

circulam, as paredes “pálidas” dos leitos que escondem inúmeras 

histórias de dor e sofrimento, o medo de perder a quem tão logo se 

aprendeu a amar, tudo é motivo para que nos perguntemos – afinal, por 

que eu estou aqui? Mas são nesses momentos que ouvimos a voz segura 

e obstinada de uma reflexão nascida da prática, a voz da 

(trans)formação, trazida por uma brisa suave que sopra aos ouvidos e 

sussurra incessantemente – esperança (SELMA, CARTA, 2017). 

 

Selma nos permite compreender que enquanto professora de classe hospitalar ao 

trabalhar com a perspectiva de luta pela vida. A vivência da prática docente no ambiente 

hospitalar proporciona cotidianamente repensar as práticas e fazeres docentes, assim 

como a construção da identidade profissional docente.  

Priorizamos que as aprendizagens que são vivenciadas pelas professoras, ganham 

um novo significado a partir do momento que elas são registradas em suas narrativas. São 

atribuídos novos olhares, permitindo que as práticas cotidianas, tornem-se importantes 

instrumentos nos processos de formação. Como explica Passeggi: 
 

Pensar nessas experiências, nas subjetividades que elas representam, no 

ato de cada docente estar sendo é também pensar o seu caráter formador 

das aprendizagens biográficas que ele vai acumulando e transformando 

pela reflexão sobre si e sobre o seu fazer pedagógico. Passeggi (2016, 

p.10). 

  

É respeitando essas subjetividades que nos formamos, aprendemos e nos 

transformamos enquanto docentes e enquanto seres humanos. 

 
APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

As professoras que atuam nas classes hospitalares vivenciam a todo o momento, 

experiências e aprendizagens significativas para sua própria formação humana quando 

pensamos nas experiências que são vividas, nas relações que se constroem com as 

crianças, com os outros profissionais, e a formação profissional quando se reflete sobre a 

própria pratica. 

 Entendemos as vivências proporcionadas pela classe hospitalar, experiências que 

serão levadas para a vida, como aprendizagens que possuem seu próprio sentido, atribuído 

de forma subjetiva por cada professora, e que colaboram para que as atitudes sejam (re) 

pensadas, contribuindo assim para sua formação. Sabemos que nem tudo é descrito, que 

a narrativa passa a existir na representação da fala ou da escrita, que só temos 

conhecimento daquilo que nos é dito sendo selecionado pelo autor-narrador o que de fato 

os tocou como experiência.  

Refletir sobre as experiências destacadas nas falas das professoras, nos faz 

perceber lacunas existentes quando se trata da formação docente, para contextos como as 
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classes hospitalares. A falta dessa formação específica nos permite compreender a 

importância que tem as trocas de experiências, que se transformam em dispositivos de 

formação, para futuras docentes que possuem interesse de atuação nas classes 

hospitalares. 

Nossas pesquisas evidenciam avanços que podem ser apontados na visibilidade 

obtida para a educação nesses espaços, destacando que a educação é indispensável a 

qualquer contexto, como explica a professora Talita: 
 

Atualmente, esse serviço classe hospitalar está ganhando espaço, o que 

nos faz sentir uma sensação de reconhecimento, pois é mais uma 

maneira de mostrar a importância da educação. Esses valores não são 

singulares a saúde! São em todos os espaços. (TALITA, Carta, 2017). 

  

Destacamos que a busca pela formação deve ser um propósito do profissional. A 

professora Talita compartilha a necessidade da qualificação, diante da necessidade de 

mudanças nas práticas pedagógicas, exigidas pelo contexto educacional em classes 

hospitalares: 
 

Outra coisa que posso dizer a você, caro (a) colega, qualifique-se, 

busque, procure, exija, formações. Elas irão ajudar muito na sua formar 

de atuar. Acredite, você irá ter planos A, B, C... até o Z, pois hospital 

não mole! Lidar com crianças, adolescentes, pais, acompanhantes nesse 

espaço, não é fácil! Você tem que desenvolver estratégias de ensino, de 

abordagem, o tempo todo. (TALITA, Carta, 2017) 

   

Realçamos que a formação docente nos aponta subsídios de como atuar nos 

variados espaços educacionais, enfatizando que a formação continuada deve ser 

pertinente a todos os educadores independente dos contextos. Destacamos que a troca de 

experiências, nos enriquece, valorizando nosso ser fazer docente, permitindo aos sujeitos 

serem ouvidos.  

Refletir sobre a prática reafirma que a nossa educação deve ser voltada para a 

formação de sujeitos críticos, nos possibilitando a capacidade de estarmos sempre aptos 

a mudanças, que resultam dos mais variados aprendizados.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As classes hospitalares têm suas especificidades, não basta apenas “ser professor” 

tem que além de todas as formas burocráticas “querer ser professor”. As demandas das 

classes hospitalares exigem além dos conhecimentos institucionalizados, adquiridos na 

formação, um olhar com empatia, que seja capaz de lidar com a criança que está ali, 

respeitando suas limitações e seus direitos fundamentais. 

Compreendemos que a formação vai para além das formas institucionalizadas, 

percebendo as experiências do dia a dia como fator de contribuição para a nossa formação. 

Como lembra Passeggi (2011, p. 149) “a ressignificação da experiência vivida, durante a 

formação, implicaria encontrar na reflexão biográfica marcas da historicidade do eu para 

ir além da imediatez do nosso tempo e compreender o mundo, ao nos compreender”. 

Notamos que o chão do hospital é um ambiente com grandes contribuições na 

formação docente, através das narrativas, percebemos que as aprendizagens de afeto junto 

com os desafios encontrados nas classes são responsáveis na formação de um professor 

mais humano, mais sensível, flexível, criativo. Aprendizagens em meio à dor que 
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possibilitam o reconhecimento de dar o melhor de si para todos, todos os dias, sendo os 

esforços bastante gratificantes para a realização profissional e pessoal. 
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O PEDAGOGO EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS 

 

Ruty Crisostomo de Azevedo27  

Manoel Fábio Rodrigues28 

 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo identificar as diversas áreas de atuação do Pedagogo e 

entender a participação do pedagogo em um espaço não escolar. A pesquisa foi embasada 

em livros, artigos e sites da internet, que deram sustentabilidade a este trabalho, 

permitindo um conhecimento mais profundo sobre essa temática, fornecendo 

fundamentações para a concretização do mesmo. Destacamos os seguintes teóricos: 

Garcia (2005); Haid (2004); Libâneo (2010); Maia (2000); Ribeiro (2008); Santos (2010) 

Nos últimos anos, o surgimento de espaços educacionais não formais abre para o 

Pedagogo novas oportunidades de atuação. Observamos que são diversas as áreas de 

trabalho onde os profissionais da pedagogia podem atuar, tais como: museus, hospitais, 

presídios, empresas, ONG’S e tantos outros espaços não-escolares. Compreendemos 

também que a principal função do pedagogo é sempre a mesma, ou seja, praticar ações 

educativas envolvendo seu público alvo, tudo isso com o propósito de melhor 

relacionamento entre os seus e em busca de melhor desempenho, seja ela na escola como 

também nas outras áreas de atuação profissional.   

 

Palavras-chave: Atuação do Pedagogo. Pedagogia. Espaços não-escolares. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca identificar as diversas áreas em que um pedagogo possa atuar 

e entender a participação do pedagogo em um espaço não escolar, pois, desde muitos anos 

atrás até os tempos atuais, ainda existem pessoas com a concepção de que a única área de 

atuação desse profissional seria apenas a sala de aula.  

A pesquisa foi embasada em livros, artigos e sites da internet, que deram 

sustentabilidade a este trabalho, permitindo um conhecimento mais profundo sobre essa 

temática, fornecendo fundamentações para a concretização do mesmo. Destacamos os 

seguintes teóricos: Garcia (2005); Haid (2004), Libâneo (2010); Maia (2000); Ribeiro 

(2008); Santos (2010). 

A aprendizagem acontece em dois campos diferentes: o formal e o não formal. E, 

em frente a isso, é preciso analisar como estes diferentes tipos de aprendizagem podem 

caminhar juntos, de maneira, articulada, associadas, vindo a contribuir para educação 

integral dos sujeitos. 

O curso de Pedagogia não prepara o profissional apenas para o ensino escolar, ele 

forma o profissional do ensino qualificando-o para atuar em espaços escolares e não 

escolares, possibilitando uma atuação profissional diversificada.  Tendo em vista os 

espaço formal e informal, conceituando assim a educação formal é aquela estabelecida 

pelo governo como educação padrão. Aquela que o professor transfere para o aluno o 

conhecimento que tem, através de livros e materiais de apoio. Segundo Libâneo (2010, 
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p.88), a” Educação formal seria, pois, aquela estruturada, organizada, planejada 

intencionalmente, sistemática”. Já a educação não formal é definida como: 
 

Aquelas atividades com caráter de intencionalidade, porem com baixo 

grau de estruturação e sistematização, implicando certamente relações 

pedagógicas, mas não formalizadas. Tal é o caso dos movimentos 

sociais, organizados na cidade e no campo, os trabalhos comunitários, 

atividades de animação cultural, os meios de comunicação social, os 

equipamentos urbanos culturais e de lazer (museus, cinemas, praças, 

áreas de recreação) etc. (LIBÂNEO, 2010, p.89). 

 

Partindo desse pressuposto, o pedagogo, como uma forma de afirmação da 

ocupação destes espaços estranhos à escola, não deve se ocultar, portanto, deve-se 

capacitar-se cada vez mais, a fim de ser reconhecido através de sua atuação técnica, e isso 

envolve desenvoltura e prática de suas assimilações no decorrer da academia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Vivemos numa sociedade em constante processo de transformação, e o pedagogo, 

diante disso, é o profissional que, a cada dia mais, se enquadra para exercer a função de 

mediador do conhecimento, o qual pode ser mediado “em muitos lugares, 

institucionalizados ou não, sob várias modalidades.” (LIBÂNEO, 1999, p. 26). Portanto 

ele tem sua aprendizagem em dois campos diferentes: o formal e o não formal, o mesmo 

é um profissional qualificado para atuar em diversas áreas, visto que é graduado de forma 

diversificada. 

O espaço formal, diz respeito a um local ou ambiente, onde a educação é realizada 

formalmente, vinculada a escolas da Educação Básica e de Ensino Superior, estabelecida 

na lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É neste meio que o professor 

tem um papel fundamental, desde a organização e sistematização da aprendizagem, como 

na mediação do processo de aprendizagem para que ocorram práticas educativas, em uma 

educação que acontece no espaço de ensino tradicional.  A educação formal então é aquela 

que ocorre nas instituições escolares, que seguem padrões e normas, que tem um 

programa curricular a ser cumprido, em uma sala de aula, 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. Segundo Haid (2004), é 

realizado um planejamento, no qual é definido, os métodos a serem empregados, os 

resultados a serem alcançados e como serão avaliados. 

O espaço não-formal é aquele diferente da escola, onde pode ocorrer uma ação 

educativa. São espaços situados fora da escola, tais como, empresas, praças, museus, 

parques, industrias, entre outros ambientes. A atuação do pedagogo nesses espaços é 

necessário uma observação cuidadosa e uma ética,  

 O termo educação não formal começou a ser usado nos finais da década de 1960, 

numa época de argumentações políticas e sociais propícias à criação de novos espaços 

educativos (BELLE, 1982). Assim, “começava a tomar corpo outro setor da Educação 

que se deslocava da formalidade da escola, reconhecidamente em crise” (CAZELLI; 

COSTA; MAHOMED, 2010, p. 584). 

Para Garcia (2005) a educação formal é aquele no qual o saber é planejado 

detalhadamente na educação escolar, existindo assim uma relação indiretamente entre 

conceitos da educação formal e não-formal, sendo ambos independente. 
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O conceito de educação não-formal, assim como outros que têm com 

ele ligação direta, habita um plano de imanência que não é o mesmo 

que habita o conceito de educação formal, apesar de poder haver pontes, 

cruzamentos, entrechoques entre ambos e outros mais. A educação não-

formal tem um território e uma maneira de se organizar e de se 

relacionar nesse território que lhe é própria; assim, não é oportuno que 

sejam utilizados instrumentais e características do campo da educação 

formal para pensar, dizer e compreender a educação não-formal 

(GARCIA, 2005, p.31). 

 

O trabalho do pedagogo vai além da escola, tendo total importância em espaços 

não escolares, a atuação do mesmo visa contribuir com a o processo de inclusão social, 

trabalhando nas diversas áreas da educação, enfrentando muitas vezes desafios que a 

realidade do mundo está impondo. 
 

Nos últimos anos, o aparecimento de espaços educacionais não formais, 

que abrem para o Pedagogo novas oportunidades de atuação. As 

atividades educativas intencionais ultrapassam os domínios da escola 

aparecendo em outras instituições sociais, como: ong’s, Hospitais, 

Empresas, meios de comunicação em massa etc. Objetivamos 

apresentar aos futuros Pedagogos estes espaços, contribuindo para que 

haja a percepção de que as atividades educativas não podem estar 

restritas ao espaço escolar formal e que o Pedagogo pode atuar na 

coordenação, supervisão, planejamento e execução dessas atividades, 

Não se trata de negar ao Pedagogo a atuação como docente em espaços 

escolares formais, mas de acrescentar ao seu campo de trabalho outras 

oportunidades tão importantes quanto à docência (SILVA, s/d, p. 3018). 

 

A atuação do pedagogo em ambientes diversos é assegurado por lei por meio do 

artigo 5º, inciso IV da resolução CNE/CP n° 1, 15 de maio de 2006, que traz como grade 

do curso de pedagogia outros espaços de desses profissionais: 
 

O egresso do curso de pedagogia deverá estar apto a: trabalhar em 

espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos 

níveis e modalidade do processo educativo. (BRASIL, 2006, p.2) 

 

Libâneo (2001) traz o pedagogo em dois setores: escolar e extra escolar. Na escola 

pode atuar como profissional da rede pública ou privada, coordenador pedagógico, diretor 

de escola, supervisor. 

Na extra escolar, pode-se trabalhar com formação, órgãos públicos e privados, em 

hospitais, em empresas, no turismo e planejamentos, ong’s, associações, na área militar, 

museus, meios de comunicação, nas penitenciarias, entre outras. Ainda que o pedagogo 

em espaços diversos não seja tão visto, de alguns anos para cá estes espaços vem se 

expandindo, já que seu trabalho vai além do pedagógico. 

Vejamos detalhadamente, algumas dessas áreas que o pedagogo merece destaque: 

 

• ÁREA HOSPITALAR: 

 

 É uma área de atuação no modo de Educação Especial, que atende crianças que 

se encontram enfermas por algum motivo. O pedagogo através da escolarização hospitalar 
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garantem a continuidade dos estudos das crianças internadas, proporcionando a 

adaptação, motivação, e distração através de atividades de leituras.  
 

A pedagogia hospitalar é um processo alternativo de educação 

continuada que ultrapassa o contexto formal da escola, pois levanta 

parâmetros para o atendimento de necessidades especiais transitórias do 

educando, em ambiente hospitalar ou domiciliar (MATOS, 

MUGIATTI 2008 p.37). 

 

Os atendimentos do pedagogo também são realizados a domicilio para os 

pacientes de qualquer idade. Estes atendimentos é uma parceria promovida entre a saúde 

e a Assistência Social, que arrumam os equipamentos adequados para cada paciente, 

como: cama, mesa adaptada, cadeira de rodas, etc. Assim como também são 

providenciados os recursos pedagógicos, que serão entregues aos estudantes pelo 

professores. 

Dentro do ambiente hospitalar, há um outro espaço que necessita também do 

auxílio e contribuição do pedagogo: a brinquedoteca. De acordo com Paula et all (2007, 

p. 3): 
 

A brinquedoteca no hospital configura-se como um espaço preparado 

para estimular a criança a brincar, permitindo o acesso a um ambiente 

lúdico e uma diversidade de brinquedos, com a possibilidade do apoio 

de um profissional que anime e faça a mediação dessas situações de 

brincadeiras. 

 

Este ambiente colabora para que a criança consiga enfrentar suas dificuldades 

dentro do hospital e sua doença com força. É neste espaço que o pedagogo constrói 

brincadeiras e jogos educativos que possibilita entre as crianças, uma interação, por meio 

da qual possam se expressar de maneira espontânea, sem perder a essência do brincar que 

possuíam fora do hospital. 

Com relação a importância do brincar, Maia (2000, p. 115), afirma que, “O brincar 

proporciona à criança construir e elaborar a relação eu-mundo; pois além de proporcionar 

prazer através do brincar, ela domina as suas angustias, controla ideias ou impulsos que 

conduzem às mesmas, caso não sejam dominados". 

Deste modo o lúdico possui uma importância fundamental no processo de ensino-

aprendizagem. Os brinquedos e brincadeiras possibilitam as crianças internadas, um 

melhor desenvolvimento e recuperação, e o pedagogo utiliza o lúdico de forma 

indispensável para a melhoria e avanço escolar dessas crianças, gerando aos mesmos uma 

vida mais alegre e saudável, apesar da doença, melhorando seus aspectos social, físico, 

emocional e cognitivo. 

 

 

• AREA EMPRESARIAL: 

 

  O pedagogo começou a ser chamado para atuar na empresa no final da década de 

sessenta, início de setenta.  
 

O Pedagogo Empresarial precisa de uma formação filosófica, 

humanística, técnica sólida a fim de desenvolver a capacidade de 

atuação junto aos recursos humanos da empresa. Via de regra sua 

formação inclui disciplinas como: didática aplicada ao treinamento, 

jogos e simulações empresarias, administração do conhecimento, ética 
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nas organizações, comportamento humano nas organizações, cultura e 

mudança nas organizações, educação e dinâmica de grupos, relações 

interpessoais nas organizações, desenvolvimento organizacional e 

avaliação do desempenho (RIBEIRO, 2008, p.10). 
 

O trabalho do pedagogo na empresa é promover a melhoria de qualidade dos 

serviços prestados na mesma. Tem a função de planejar e ajudar no desempenho 

profissional dos funcionários, desenvolver, e administrar atividades relacionadas à 

educação na empresa, elaborando e promovendo projetos, garantido a melhor qualidade 

no atendimento de seus clientes. Sendo assim quanto mais motiva, maior é a produção e 

maiores serão os lucros. 

 
O Pedagogo Empresarial não age só no aprender a fazer, mas no 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, refletindo 

ações no planejamento, na organização, na direção e controle do 

ambiente organizacional, refletindo assim na qualidade de vida do 

trabalho (CEZAR; BIANCHINI; PIASSA; 2008, p.1) 

 

Segundo Pascoal (2007), as habilidades de um pedagogo dentro da empresa, se 

desenvolvem em cinco campos: atividades pedagógicas, técnicas, sociais, burocráticas e 

administrativas: 
 

• Conceber, planejar, desenvolver e administrar atividades relacionadas 

a educação na empresa; 

• Diagnosticar a realidade institucional; 

• Elaborar e desenvolver projetos, buscando o conhecimento também em 

outras áreas profissionais; 

• Coordenar a atualização em serviço dos profissionais da empresa; 

• Planejar, controlar e avaliar o desempenho profissional dos 

funcionários da empresa; 

• Assessorar as empresas no que se refere ao atendimento dos assuntos 

pedagógicos atuais (PASCOAL, 2007, p.190). 

 

A área de atuação dentro da empresa é no setor de Recursos Humanos (RH), nesse 

setor o pedagogo educa para o trabalho construindo seu próprio saber e formando pessoas, 

atuando no sentido de estimular mudanças comportamentais no corpo de funcionários da 

empresa. Para Lopes (2009 p.32), “a pedagogia empresarial se apresenta como uma ponte 

entre o desenvolvimento das pessoas e as estratégias organizacionais”, as duas são um 

diferencial para a empresa. Interligadas apresentam um trabalho de conquistas e 

regularizações, tanto para o funcionário como para a empresa, pois o chefe da empresa 

não deve só cobrar os resultados dos seus funcionários, mas também apresentar técnicas 

de crescimento e relacionamento para que possam obter ou buscar bons resultados. 

 

• TURISMO PEDAGÓGICO: 

 

É uma área recente no Brasil. é a atuação do pedagogo em museus, viagens, é o 

ensino de atividades educativas que objetivam ao conhecimento de uma localidade, 

acompanhada de sua história e cultura. É aprender na pratica aquilo que os alunos viram 

na teoria em sala de aula, através de viagens de estudo, e aulas de campo dentro ou fora 

da cidade dos alunos como procedimento facilitador do processo educacional.  
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Na atividade de turismo pedagógico, o importante é despertar o 

interesse do aluno para o novo conhecimento, pelo local, pelos usos e 

costumes da população. Afinal, é por intermédio do querer saber mais, 

de percepção, que o ser humano desenvolve seu senso analítico crítico 

e a vontade de conhecer mais a respeito de determinado assunto, enfim 

de pesquisar.  Trata-se de uma atividade extraclasse, organizada pelas 

escolas com colaboração de empresas especializadas, e vivenciadas 

pelos alunos como forma de complemento de um conhecimento 

abordado em sala de aula, envolvendo deslocamentos e/ou viagens de 

maneira prazerosa (ANSARAH, 2001, p.294).  

  

Esta é uma área considerada em desenvolvimento, onde os estudos sobre esse 

segmento é pouco, dificultando o entendimento como um processo de educação 

patrimonial. Segundo Cerqueira (2005, p.99): 
 

A princípio, a educação patrimonial possui dois focos gerias de ação: a 

educação da comunidade escolar e a educação da comunidade em geral, 

e realiza-se de várias formas, não somente como uma atividade lúdica, 

mas também como uma atividade pedagógica de formação de 

cidadania. O turismo, portanto, pode ser uma atividade educadora com 

significativa colaboração para o desenvolvimento da consciência, das 

políticas e das ações públicas para a preservação do patrimônio cultural.  

  

Na teoria, há profissionais que atuam na área do turismo, mas na prática a procura 

desses profissionais ainda é oculta. Para atuação nesses ambientes precisa-se de 

profissionais dinâmicos, que saibam lidar com o público, que saibam lidar com o público 

e que saibam liderar atividades em equipes. 

 

• ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONG’S): 

 

 Atuam no terceiro setor, pois são instituições sem fins lucrativos e não 

governamentais. Este termo foi usado a partir da década de 80 nos EUA, denominado a 

entidades de suporte e apoio a população carente. O pedagogo atua na coordenação geral 

de projetos, presta apoio pedagógico, oficinas com pais e comunidade, sempre 

conciliando a vida na ONG com a família e a escola. ROTHGIESSER (2002, p.2), afirma 

que o terceiro setor é [...] “Uma iniciativa que não visão lucros, iniciativas na esfera 

pública que são feitas pelo Estado. São cidadãos participando de modo espontâneos e 

voluntários, em ações que visão ao interesse comum.” 

O trabalho desenvolvido no terceiro setor exige que o pedagogo esteja preparado 

para as dificuldades que irá encontrar em cada situação, com agilidade, integridade, 

inovação, contribuindo para a estimulação da autoestima do sujeito, compreendendo a 

história e o ciclo social de cada indivíduo. 

Por meio da pedagogia é possível inserir novamente a pessoa no meio social, com 

ajuda de projetos sociais, inseri-la no mercado de trabalho ou direcioná-la a escola 

fazendo o trabalho de resgate. 

 

• ORGANIZAÇÕES MILITARES: 

 

Esta é uma área de atuação que não há conhecimentos na faculdade, mas é possível 

servir as forças armadas sendo um pedagogo, na qual trabalhará nas questões de 

planejamento e coordenação de cursos e estágios, tendo também as funções de receber os 

alunos que escolheram servir as forças armadas. Dentro as funções temos: selecionar e 
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formar os instrutores; ministrar aulas; elaborar provas; fazer horário das aulas; preparação 

de material didático.  

As motivações para quem quer seguir carreira militar são o salário, boas 

condições, estabilidade, possibilidades de acompanhar todas as etapas de um processo. 

Seja Exército, Força Aérea ou Marinha, cada um vai ter uma característica 

diferente.  Na Força Aérea Brasileira –FAB, é assumida a formação de Soldados, Cabos, 

Sargentos, e Aspirantes na Região Militar (Nordeste, Centro-Oeste, Sul, etc.). No 

Exército, o pedagogo fica limitado as academias militares e às escolas militares, por isso 

pode exercer seus conhecimentos nesses espaços. O pedagogo encontra-se também dentro 

da Seção Técnica de Ensino (STE) e tem por missões: assessorar o Diretor de Ensino e o 

Chefe da Divisão de Ensino no tocante aos assuntos do processo ensino-aprendizagem. 

Na instituição militar o profissional, além de pedagogo, é oficial (tenente, por 

exemplo) e tem todas as obrigações que o posto militar exige: ser Oficial-de-dia, realizar 

sindicância, desfilar, ir para atividades de representação. 
 

• MUSEUS: 

 

  Muitos ainda acreditam que o museu é um local para guardar coisas velhas, 

entretanto o espaço museológico não consiste apenas a esse pensamento. Essa percepção 

é efeito dos primeiros museus que surgiram no século passado, sendo que apenas a 

nobreza e seus convidado tinham acesso aos quadros e objetos raros. No século XVII, 

coleções particulares tornaram acessíveis a todos. Atualmente, o museu contribui na 

construção do saber, tornando-se um ambiente de aprendizagem, reflexão, investigação, 

apreciação, pesquisa, divulgação, desenvolvendo o olhar crítico do indivíduo que desfruta 

do que preserva.  

A instituição museológica, sendo um espaço que produz aprendizagem, torna-se 

necessário o acompanhamento do pedagogo para orientar nas visitas, ligação entre o 

público que está visitando o patrimônio. Deste modo o papel desempenhado pelo 

pedagogo no museus envolve: 
 

Planejar, organizar, acompanhar e avaliar as práticas educativas 

desenvolvidas no museu; coordenar e supervisionar 

monitores/educador; preparar material didático; elaborar projetos; 

acompanhar as visitas atuando como monitor/educador; desenvolver 

pesquisas; promover dinâmicas, atividades lúdicas, oficinas e jogos 

(LUCINDO, 2016, p.18) 

 

O pedagogo desenvolve também capacitações para outros profissionais que 

trabalham no museus, elaborar a didática para serem realizadas durante a visita, jogos ou 

dinâmicas na contextualização dos assuntos, ou seja, envolvendo assim toda a equipe. 

Devido a parceria dos museus com muitas escolas, o pedagogo deste ambiente 

precisa saber do professor qual o objetivo diante aquela visita, para poder elaborar 

metodologias que alcancem os objetivos durante a visitação. 

 

• MEIOS DE COMUNICAÇÃO: 

 

Crianças sempre estão em contato com todos os de meios de comunicações, 

principalmente a televisão. Muitas crianças ficam expostas a propagandas impróprias 

para sua idade, contendo agressões verbais, físicas, atos sexuais e outras influências 

negativas, Tais características estão presentes até em desenhos animados. 
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Foi feita uma pesquisa pela Organização das Nações Unidas (ONU) que 

comprovou: 
 

[...] Em desenhos animados para criança, em uma semana, foram 

mostrados 1.421 crimes. Outra pesquisa revelou que crimes e violência 

são uma constante na TV: em dois dias, em julho de 2001, 1.066 

agressões físicas. (ONU apud PEREIRA, 2005, p.1) 

 

Para que isso não ocorra na televisão, é necessário que tenha a intervenção de um 

profissional “por trás das câmeras”, impedindo a transmissão de programas inadequados 

para o público infanto-juvenil. O profissional responsável por essa função é o pedagogo. 

É uma área que passa despercebida por nós na televisão, por que na maioria das 

vezes os programas educativos são transmitidos em horários menos assistidos, por 

exemplo: as 6 horas da manhã. 

 A atuação está presente também em todos os meios de comunicação em massa, 

jornais, internet, radio, que estão destinados ao público infantil, a revistas educacionais 

que ajudam outros professores nas práticas pedagógicas e destinadas ao público infantil, 

com atividades e jogos presentes que incentivem ao aprendizado e ao conhecimento. Este 

profissional trabalha também diretamente com crianças que atuam como apresentadores 

de programas infantis, interagindo e auxiliando de forma paciente. 
 

Apesar de se tratar da área de comunicação, a preocupação com 

produções educativas de qualidade abriu um notável espaço para 

educadores, em especial pedagogos. Com o avanço tecnológico, este 

campo cresceu mais ainda com a criação de canais educativos e 

interativos na internet, que permitem e incentivam ao estudo e à 

pesquisa, sendo a maioria elaborados e ou orientados por pedagogos. 

(SANTOS, 2010, p.1) 

 

Por este motivo, devido as influencias que as imagens da mídia tem nas crianças 

e adultos é necessário que os programas sejam selecionados e contenham a indicação e 

conteúdo apropriado para cada idade.   

 

• PEDAGOGIA PENITENCIÁRIA: 

 

Uma outra área pouquíssima abordada, dentro dos cursos de pedagogia é a do 

sistema prisional, apesar de ser bastante importante. Qualquer pessoa tem direito de 

continuar os estudos, inclusive aqueles que praticam atos ilícitos que agora vivem dentro 

de uma sistema carcerário. 

O pedagogo auxilia na reeducação do detento, pois ao sair da penitenciaria, 

possam estar capazes de retornar a sociedade de uma forma mais social. Não é fácil 

trabalhar neste espaço, o profissional enfrenta diversas dificuldades, pois ainda há uma 

grande falta de recursos, e especialmente em questões internas do presidio, em relação 

aos funcionários que não valorizam esse trabalho, dizem que os presos não precisam 

estudar que eles já tiveram as chances possíveis para isso lá fora, pois não acreditam na 

recuperação social do detento. 

O ambiente penitenciário não tem muita relevância e tem suas particularidades: é 

necessário guardas que fiquem junto aos professores, dificultando o contato entre 

professor e aluno. Não há privacidade nas aulas, pois a todo momento detentos são 

retirados da sala para alguma advertência, atender familiares, atendimento de saúde, 

situações de emergência, entre outras. E acima de tudo, o ambiente não é um dos mais 
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favoráveis para se trabalhar atividades educativas. Assim como afirma Lourenço e Onofre 

(2001, p.20): 
  

[...] O espaço físico da sala de aula com dimensões bastante reduzidas 

minimiza a relação interpessoal entre os professores e alunos/presos, 

durante o processo de ensino-aprendizagem, ocasionando de certo 

modo um ambiente que desmotiva a participação destes nas atividades 

educativas. [...] 

 

O pedagogo tem um olhar diferenciado, acreditando no potencial e recuperação 

do detento, na sua ressocialização. Santos (2015, p.109), afirma que: 
 

A educação dentro do sistema penitenciário brasileiro necessita de 

extremas mudanças radicais em vários sentidos. É preciso valorizar o 

trabalho do profissional da educação que atua no interior deste 

ambiente. No entanto, percebe-se a desvalorização desse profissional a 

partir do momento que ele necessita da colaboração dos carcereiros para 

guiar o detento até a sala de aula, e que em muitos casos os carcereiros 

executam essa atividade de má vontade. 

 

A educação dentro das penitenciárias deveria ser valorizada, pois é de interesse 

de toda a sociedade, tendo em vista a transformação integral do detento, permitindo que 

volte mais preparado para a vida social. No entanto, quando se defende a pratica educativa 

dentro dos presídios, isso gera um certo espanto e polêmica, resultante do preconceito da 

sociedade diante essa modalidade, pois acreditam que os presidiários não tem mais 

solução, o que provoca que os mesmos, apesar de toda essa série de problemas, perdem 

sua autoestima, sentindo-se incapazes ou até mesmo que não podem evoluir para ser uma 

pessoa de condutas melhores. 
 

A educação penitenciária além de trabalhar os conhecimentos de uma 

forma crítica com os alunos, trabalha a formação dos valores 

democráticos, os princípios por eles violados, o resgate da autoestima 

dos alunos/prisioneiros, além de estimular a reflexão sobre a busca de 

sentido para as suas vidas. (BARROS, 2012, p.23)  

 

Hora (2009, p.47) afirma que “há certo constrangimento ao falar sobre o tema, 

porque a última coisa que o conjunto da população quer ouvir é a defesa dos direitos de 

quem feriu todos os direitos humanos”. 

Desse modo, a assistência educacional não é especificamente para o homem que 

vive em meio a sociedade, mas também para o presidiário, que encontram-se privados de 

sua liberdade para frequentar a escola. O pedagogo transforma o ambiente, além da 

educação e aprendizagem, este profissional possibilita o bom convívio entre os detentos, 

preparando também para viverem em harmonia com a sociedade.  

A questão da ressocialização está ligada na introdução de ex-detentos a uma vida 

social normal. Então é dever da sociedade acolhe-los de forma igualitária e oferecer 

oportunidades no mercado de trabalho. 

Percebe-se então que a ação pedagógica pode ser desenvolvida em diversas áreas, 

nas diversas formas e nos mais diversos contextos da atividade humana. 

 

CONSIDERAÇÃO FINAL 
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O pedagogo não é apenas um profissional de educação capacitado para atuar 

somente na sala de aula. Embora não tendo a valorização necessária de sua carreira, um 

salário que não é nem um pouco atrativo e de estar cada vez mais escasso o número de 

pessoas que procuram cursos superiores nesta área, assim, o mercado de trabalho está 

cada vez mais amplo e diversificado pra quem pretende está se formando nesta área. 

Compreende-se que o pedagogo não está habituado a atuar em diversos espaços, 

em consequência disso, muito se questiona e procura sua verdadeira identidade. As 

exigências do mercado de trabalho, fez com que nós pedagogos buscássemos nossa 

qualificação em formações continuadas. Dessa maneira, quando já estamos inseridos em 

espaços não escolares, identificamos saberes capazes de transformar aquilo que até então 

aprendemos dentro da academia de formação de professores. 

Conclui-se, que o profissional pedagogo tem várias áreas de atuação, cabendo ao 

mesmo trabalhar em áreas afins seja, no âmbito escolar ou não, mas que se trabalhem 

ações educativas. Isso nos leva a refletir e ter maiores opções de escolhas de onde vamos 

dar continuidade em busca de novos conhecimentos. Trazendo estas informações e 

conhecimentos também para pessoas outras, profissionais da educação ou não, 

apresentando essa diversidades de áreas que existem para um pedagogo fora da sala de 

aula.  
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O PEDAGOGO: fora da escola 

 

Adriano Lucena de Góis29 

Andréia Lucena de Góis Nascimento30 

Paulo Henrique de Morais31 

Layara Sousa Campielo32 

 

 

RESUMO 

O pedagogo por muito tempo teve suas funções e fazeres restritos a sala de aula, ou a 

Escola. O tempo passa e aos poucos os olhares quanto a esse profissional vão-se 

mudando, e mudanças nos currículos do curso de pedagogia no Brasil vão se efetivando, 

de maneira que este profissional começa a alcançar novos espaços, rompendo então com 

os muros da Escola. O estudo traz objetivos como: investigar como se enxerga o pedagogo 

efetivando ações e práticas em espaços longe da Escola e ainda averiguar quais tem sido 

esse fazeres que este pratica. Este texto trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que toma 

por base outros trabalhos que já foram realizados com relação direta com a temática em 

estudo. Então foi feito um levantamento em plataformas cientificas fazendo uma busca 

por textos para que dessem base a este. Estas se efetivaram desde dezembro de 2018 e 

ainda continuam. Até o momento alicerçar-se em autores como Góis (2018), Vale (2017), 

Pereira et al (2010), Machado (2009), Nascimento et al (2010), Gomes (2013), 

Orzechowski et al (2011), Fireman (2006). Chegou-se a resultados que apontam para a 

realização do pedagogo fora da Escola, todavia este ainda precisa descobrir e redescobrir 

o que precisa e deve fazer nesses espaços. O processo de ação, reflexão e ação tem sido 

um forte aliado desse especialista mesmo não estando na Escola, mas no museu, na ONG, 

na empresa, no Banco, no hospital, dentre outros espaço onde atua este.  

 

Palavras-chave: Pedagogo, Espaços, Fazeres.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A pedagogia hoje está e precisa se fazer como práticas em vários espaços de 

atuação de diferentes saberes, e dos mais diversos especialistas. Bem como se passa a 

perceber que o trabalho oferecido por este é de necessidade desses espaços.  

 Todavia quer-se perceber que dificuldades, desafios, possibilidades, expectativas 

tem tido e tem encontrado esse profissional nestes mais diversos espaços. 

 Esta é uma pesquisa bibliográfica, que toma por bases como constituinte de seus 

resultados, pesquisas que já foram realizadas anteriormente. Toma como objetivos 

investigar como se enxerga o pedagogo efetivando ações e práticas em espaços longe da 

Escola e ainda averiguar quais tem sido esse fazeres que este pratica. 

 

METODOLOGIA 
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 O estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que se baseia nos resultados de 

outras pesquisas que já foram realizadas anteriormente com ligação direta com a temática 

em estudo, efetivando assim seus resultados com base nestes. 

 As buscas foram feitas por Palavras-chave em bancos de dados como SCIELO, as 

palavras foram “pedagogo”, “espaços”, “fazeres”. Estas se deram no período de dezembro 

de 2018 e ainda continuam. Uma vez que a pesquisa do pedagogo fora da Escola encontra-

se ainda em desenvolvimento. Foram encontrados cinquenta textos que continham umas 

das Palavras-chave no título, então leu-se o resumo desses trabalhos e percebeu-se que de 

real interesse tinha-se vinte textos, sendo excluídos assim trinta trabalhos, então leu-se 

parte destes e resolveu-se efetivar a pesquisa com base em oito textos. 

 

QUADRO DE SALÁRIOS DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS ESCOLARES E 

NÃO ESCOLARES 

 

Autor  Título  Tipo/ano  Conteúdo  

Adriano Lucena de 

Góis 

 

 O que faz o 

pedagogo na saúde 

mental: Uma análise 

do fazer desse 

profissional a partir 

do estudo 

bibliográfico. 

Artigo/2018  

Deisy do Socorro 

Peres Lobato 

A Tecnologia no 

Processo de 

Reabilitação: O Uso 

do Computador 

como Recurso 

Terapêutico no 

Tratamento de 

Pacientes com 

Transtorno Mental. 

Artigo/2017   

Jamilli Silva Santos Política de saúde no 

Brasil: produção 

científica 1988-2014. 

Artigo/2016  

Shirley Araújo da 

Silva Vale 

 

O papel do pedagogo 

em um Centro de 

Atenção 

Psicossocial: Uma 

análise a partir do 

CAPS ad- Caicó/ RN 

Monografia/2017  

Adriano Lucena de 

Góis 

Os fazeres 

pedagógicos na 

saúde mental: um 

estudo bibliográfico 

voltado para o centro 

de atenção 

psicossocial 

 

Artigo/2018   

Adriano Lucena de 

Góis. Et al. 

O fazer do pedagogo 

no caps e a relação 

Artigo/2018  
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dos fazeres com as 

tdic 

 
 

Karla Rosane do 

Amaral Demoly 

Redes de cuidado e 

aprendizagem na 

saúde mental e na 

educação. 

Livro/2017  

Eric Kleber Rocha 

Lopes 

  

 

Centro de atenção 

psicossocial: 

desafios e 

perspectivas em 

saúde mental 

Monografia/2013  

 

O PEDAGOGO COMO AGENTE HUMANIZADOR E FACILITADOR DOS 

PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM FORA DA ESCOLA  

 

O pedagogo alcançou novos campos de atuação e vale salientar que este não pode 

voltar atrás, mas as politicas públicas, a s universidades precisam acordar e criar meios 

para aperfeiçoar a formação desse profissional frente a aquisição de fazeres e práticas 

nestes mais diversos campos de atuação. Góis Et Al (2018, p. 18) trás o seguinte:  
 

O pedagogo rompe com os muros da escola e alcança outros espaços de 

atuação ao longo do tempo. O trabalho do pedagogo nestes espaços vai 

se constituindo como essencial e importante no que se referem aos 

sujeitos que fazem parte e que necessitam destes. 

 

Então o pedagogo não mais é aquele profissional com práticas voltadas para para 

os fazeres na Escola formal e nos processos educacionais da Escola. Ainda segundo 

Libâneo (2004, p. 26): 
 

O pedagogo vem conquistando espaços muito além do contexto escolar, 

são realidades fora da escola, onde os mesmos aliam saberes e práticas, 

quebrando barreiras existentes na sociedade. “O pedagogo é o 

profissional que, a cada dia mais, se enquadra para exercer essa função 

do conhecimento, ocorrendo em muitos lugares, institucionais ou não, 

sob várias modalidades”.  

  

Então o pedagogo agora precisa ser visto como agente facilitador dos processos 

educacionais que acontecem fora da Escola também. Se caracterizando como um 

importante profissional para estes diferentes locais de trabalho. 

 

GRÁFICO I - DEMONSTRATIVO DOS FAZERES DO PEDAGOGO 
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Fonte: https://www.google.com.br/search?q=quadro+pedagogo+fora+da+escola&rlz=1C1CHBD_pt-

PTBR837BR838&source=lnms&tbm=isch&sa= 

 

O gráfico vem mostrar e denunciar que mesmo alcançado vários e vários campos 

de atuação o pedagogo ainda tem permanecido muito centrado na Escola. É necessário 

que este profissional passe a tomar posse desses campos de uma forma mais significativa 

e relevante, e também frente ao pequeno número, que possa vir a aumentar.  

 

QUADRO DE FAZERES DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO 

ESCOLARES 

 

ESCOLA  Supervisões diversas, gestão, 

coordenação, fazeres didáticos, 

burocráticos, democráticos, dentre outros; 

CRASS Práticas voltadas para fazeres 

psicossociais, como atendimentos aos 

usuários, escutas;  

CERASS Práticas voltadas para fazeres 

psicossociais, como atendimentos aos 

usuários, escutas, conforme o tamanho e a 

necessidade do Município; 

HOSPITAL Fazeres que prestem ajuda a escolarização 

da criança que está doente, se encontra 

hospitalizada, e não pode ir à Escola; 

MUSEU  Ações que se voltam para os processos de 

Ensino e de Aprendizagem que estão 

contidos e que acontecem nesses espaços; 

BANCO  Fazeres que se voltam para uma maior 

humanização nesse local de trabalho;  

INSS Fazeres que se voltam para uma maior 

humanização nesse local de trabalho, 

buscando maior harmonia;  

CAPS Ações e práticas que apontam para um 

melhor dia a dia e bem estar dos usuários 

que são atendidos nos espaços que 

formam a rede e que prestam serviços 

psicossociais. 
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Imagem I - Pedagogo no museu 

 
Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/12/22/interna_gerais,719452/museu-de-bh-

acolhe-o-visitante-de-forma-pedagogica.shtml  

 

Imagem II -- pedagogo no banco 

 
Fonte: http://bancariosro.com/print.php?news=1714 

 

Imagem III -  pedagogo no hospital 
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Fonte: https://www.salvadornoticias.com/2015/08/projeto-leva-ensino-para-criancas.html 

Imagem IV - pedagogo no CRAS 

 
Fonte: http://crasredentora.blogspot.com/2012/05/ 

 
QUADRO DOS SALÁRIOS EM CADA ESPAÇO DE ATUAÇÃO 

ESPAÇO  REMUNERAÇÃO  

COORDENAÇÕES ESCOLARES E 

DIVERSAS  

Piso salarial brasileiro do magistério 

CAPS Piso salarial brasileiro do magistério 

CRAS Piso salarial brasileiro do magistério 

CREAS Piso salarial brasileiro do magistério 

CENTRO DE ONCOLOGIA Piso salarial brasileiro do magistério 

HOSPITAL  Piso salarial brasileiro do magistério 

MUSEU  Piso salarial brasileiro do magistério 

SUPERVISÃO ESCOLAR Piso salarial brasileiro do magistério 

GESTÃO ESCOLAR Piso salarial brasileiro do magistério 

BANCO  Piso salarial brasileiro do magistério 

INSS Piso salarial brasileiro do magistério 

EDITORA  Piso salarial brasileiro do magistério 

EMPRESA  Piso salarial brasileiro do magistério 

ESCOLA  Piso salarial brasileiro do magistério 

ONGS Piso salarial brasileiro do magistério 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O pedagogo não pode mais ser aquele profissional com práticas voltadas apenas 

para a sala de aula, ou para a Escola formal. Hoje este é um especialista que pode atuar 

em vários e vários campos de atuação, como museu, hospital, CAPS dentre muitos outros 

espaços de atuação. 

 Desafios existem e eles são muitos, mas já se é possível concluir os fazeres 

efetivados pelo pedagogo nesses espaços são relevantes frente a necessidade dos mesmos.  
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O QUE FAZ O PEDAGOGO NO CAPS? pensando nesses fazeres a partir de um 

estudo bibliográfico 

 

Adriano Lucena de Góis33 

 

 

RESUMO 

O pedagogo hoje é mais do que nunca um profissional que desenvolve diferentes fazeres 

em diversos espaços, se caracterizando para alguns autores como a profissão do momento. 

Este profissional alcançou e cavou espaço em diferentes locais de atuação, se efetivando 

como primordiais suas ações neste. Um destes é a atenção psicossocial, e o foco nesse 

momento é pesquisar como acontece o dia a dia desse profissional no Centro de Atenção 

Psicossocial. Esta pesquisa objetiva; analisar como se percebe o pedagogo na saúde 

mental, e ainda investigar quais são os fazeres deste na atenção psicossocial. A pesquisa 

trata-se de um estudo que toma por base a metodologia bibliográfica. Método este que 

toma por base textos que já foram realizados anteriormente com relação direta e temática 

que se está sendo trabalhada. As buscas foram feitas no período de setembro de 2018 e 

ainda estão acontecendo. Baseiam-se até o momento em autores como Góis (2018), Brasil 

(2013), Brasil (2006), Cardoso (2013), Castanho (2004), Fireman (2006), Giani (2010), 

Gohn (2010), Gonçalves (2011), Jacobucci (2008), Lakatos; Marcones (1991), dentre 

outros não citados. Até o momento chegam-se a resultados que apontam para a 

importância desse profissional frente ao desenvolvimento de seus fazeres na saúde mental 

no CAPS, mesmo ainda não se tendo documentos oficiais que direcionem essas práticas 

o trabalho do pedagogo nesses espaços é visto e considerado como essencial para que os 

processos de Ensino e de Aprendizagem, assim como de humanização aconteçam de 

forma significativa e relevante nestes.  

 

Palavras-chave: Pedagogo; CAPS; Saúde Mental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O pedagogo no Centro de Atenção Psicossocial desenvolve práticas e ações que 

se voltam para o melhoramento da vida, e do dia a dia do diferentes usuários da referida 

instituição. Na saúde mental um dos principais fazeres do pedagogo é a humanização dos 

processos que se efetivam neste espaço.  

 Essa é uma pesquisa bibliográfica que retoma os resultados de outros estudos com 

ligação direta ao problema estudado, efetivando assim seus resultados. O mesmo trás 

como objetivos analisar como se percebe o pedagogo na saúde mental, e ainda investigar 

quais são os fazeres deste na atenção psicossocial. 

 

METODOLOGIA 

 

 A metodologia da pesquisa norteia por onde vai andar o pesquisador. Nesse 

momento foram feitas algumas pesquisas em diversas bases de dados científicos como 

SCIELO dentre outros. As pesquisas efetivaram os dados desse estudo, uma vez que se 

trata de uma pesquisa bibliográfica. As buscas se deram dentro do período de setembro 

de 2018 e ainda estão acontecendo, uma vez que no Estado do Rio Grande do Norte que 

                                                           
33 Mestrando em cognição, tecnologias e instituições-UFERSA. lucenaadriano@hotmail.com  
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é o foco de desta pesquisa o trabalho do pedagogo no CAPS e na saúde mental ainda é 

muito novo e se tem poucas pesquisas sobre. 

 

QUADRO I - Obras usadas na construção do estudo 

Autor  Título   Tipo/ano  Conteúdo  

Adriano Lucena de 

Góis 

 

 O que faz o 

pedagogo na saúde 

mental: Uma análise 

do fazer desse 

profissional a partir 

do estudo 

bibliográfico. 

Artigo/2018  

Deisy do Socorro 

Peres Lobato 

A Tecnologia no 

Processo de 

Reabilitação: O Uso 

do Computador 

como Recurso 

Terapêutico no 

Tratamento de 

Pacientes com 

Transtorno Mental. 

Artigo/2017   

Jamilli Silva Santos Política de saúde no 

Brasil: produção 

científica 1988-2014. 

Artigo/2016  

Shirley Araújo da 

Silva Vale 

 

O papel do pedagogo 

em um Centro de 

Atenção 

Psicossocial: Uma 

análise a partir do 

CAPS ad- Caicó/ RN 

Monografia/2017  

Adriano Lucena de 

Góis 

Os fazeres 

pedagógicos na 

saúde mental: um 

estudo bibliográfico 

voltado para o centro 

de atenção 

psicossocial 

 

Artigo/2018   

Adriano Lucena de 

Góis. Et al. 

O fazer do pedagogo 

no caps e a relação 

dos fazeres com as 

tdic 

 
 

Artigo/2018  

Karla Rosane do 

Amaral Demoly 

Redes de cuidado e 

aprendizagem na 

saúde mental e na 

educação. 

Livro/2017  

Eric Kleber Rocha 

Lopes 

Centro de atenção 

psicossocial: 

Monografia/2013  
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desafios e 

perspectivas em 

saúde mental 

 

OS FAZERES DO PEDAGOGO NO CAPS: TECENDO NOVOS CAMINHOS, 

CONSTRUINDO DIFERENTES SABERES 

 

O Estado do Rio Grande do Norte e a Rede de Atenção Psicossocial  

 

O estado do Rio Grande do Norte hoje é composto por sente e sessenta e sete 

Munícipios, sendo que destes apenas trinta e três dispõe de um CAPS, oferecendo 

atendimento em saúde mental a população. Então pensando no número de CAPS existente 

nesse Estado diante da quantidade de Cidades, pode-se fizer que este é ainda muito 

pequeno. 

Os CAPS são um dos dispositivos que integralizam a RAPS. Seus fazeres se 

voltam para a efetivação de fazeres em saúde mental. Prezando pela humanização de cada 

um dos serviços oferecidos aos usuários, ou família e ainda a comunidade como um todo. 

Góis (2018, p. 1) vem destacar que: 
 

O pedagogo é um profissional que por muito tempo teve suas práticas 

e ações voltadas apenas para o espaço da educação formal, ou seja, este 

profissional atuava apenas nos espaços que se davam dentro da escola. 

Depois o pedagogo vai alcançando outros campos onde pode atuar. 

  

O pedagogo hoje mesmo não tendo uma formação voltada para as práticas em 

saúde mental, tem tido condições de desenvolver ações e fazeres relevantes frente aos 

diferentes fazeres em saúde mental. Gois (2018, p. 11) ainda ressalta que: 
 

No CAPS se deve haver acima de tudo humanização, e isto que o 

pedagogo tenta efetivar nas suas praticas diárias dentro desta 

instituição. Cada fazer se percebe busca por humanizar os processos 

que se dão nesse espaço. O pedagogo desde acompanhar a criança em 

uma atividade de leitura, por exemplo. Até a monitorar diante da 

performance de um jogo traz de uma maneira muito clara humanização 

para esses fazeres. 

  

A humanização no campo da saúde mental se caracteriza e se apresenta como uma 

necessidade e um aspecto importante para os diferentes fazeres que se constituem nesse 

espaço. 

Dada a necessidade e o pequeno número de CAPS no Estado, algumas cidades 

como Mossoró, Apodi são tipos de sede, e oferecem serviços em saúde mental as cidades 

vizinhas. Mossoró por exemplo, atender as cidades de Tibau, dentre outras. Já o 

Município de Apodí destina seus serviços a Felipe Guerra, Rodolfo Fernandes e ainda a 

outras cidades que tem um menor número de habitantes e não dispõe de nenhum CAPS. 

Ressalta-se que existe e necessidade de se construir outros CAPS no Estado do 

Rio Grande do Norte, assim como se necessita que o Governo deste e as prefeituras 

atentem para a necessidade de efetivar concursos públicos para esse profissional. Pois a 

realidade do Estado quanto a concursos e seleções é muito escassa, ou quase não existe. 

O que dificulta o acesso do pedagogo a esse espaço de atuação. Ainda uma realidade do 

Estado é que muitos pedagogos estavam locados em CAPS e tiveram que sair para cobrir 

a necessidade de Escolas e salas de aula por exemplo. A universidade também precisa 
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acordar e perceber que necessita fazer pesquisas quanto a atuação do pedagogo no CAPS. 

Assim como introduzir nos cursos de pedagogia do Estado disciplinas, e estágios que 

capacitem esse profissional para esse campo de trabalho. 

 

Fazeres do pedagogo no CAPS 

Didática/pedagógica  

Ornamentação de salas 

Ornamentação de espaços diversos 

Arrumação de corais 

Monitoramento em tarefas 

Humanização 

Acompanhamento pedagógico 

 

Ensino/aprendizagem 

Atividades estimativas 

Práticas de socialização 

Práticas de leituras  

Atividades de escrita 

 

Afetivo/Relacional 

Atenção  

Cuidados  

Percepção  

Escuta  

Monitoramento  

Entender  

Olhar  

 
QUADRO II - DISTRIBUIÇÃO DE PEDAGOGO POR CAPS NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

TIPO DE CAPS CIDADE REGIÃO QUANTIDADE 

Apodí  CAPS I Segunda região  01 

São Miguel CAPS Sexta região  01 

Caicó CAPS III Quarta região  01 

Mossoró CAPSi Segunda região  01 

Santa Cruz CAPS II Quinta região  01 

Areia Branca CAPS I Segunda região  01 

 
MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DAS REGIÕES DE SÁUDE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 
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MAPA I - Primeira região de saúde: Sâo José do Mipibu 

 
Fonte: https://saudementalrn.wordpress.com/rede-psicossocial-raps/mapas-da-raps-implantados/ 

Na primeira Região tem-se como destaque, ou polo a cidade de São José de 

Mipibú, que está situada na Microrregião de Macaíba, tem hoje 43.191 mil habitantes. 

Pode-se destacar as cidades de Nova Cruz, Goianina, Canguaretama e Santa Antônio 

como cidades nesta região que dispõe de algum tipo de CAPS para atendimento a 

população local, e ainda a cidades próximas, servindo então como cidades sedes. 

Destacar cada região de saude do RN aparece como uma oportunidade de trazer 

para o leitor a realidade psicossocial deste. Assim como através desses mapas, destacar 

as cidades que contam com um CAPS frente ao atendimento em saude mental da cidade 

e da redondesa.  

 

MAPA II - Quinta região de saúde: Santa Cruz 

 
Fonte: https://saudementalrn.wordpress.com/rede-psicossocial-raps/mapas-da-raps-implantados/ 
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Na quinta região ganha destaque a cidade de Santa Cruz esta se localiza bem perto 

a zona central onde fica a capital do Estado Natal. Esta tem 39 355 mil habitantes. Ainda 

nesta região outra cidade que dispõe de CAPS é Paulo do Potengi. 

 

MAPA III - Segunda região de saúde: Mossoró 

 
Fonte: https://saudementalrn.wordpress.com/rede-psicossocial-raps/mapas-da-raps-implantados/ 

 

Já na segunda região, que tem como destaque a cidade de Mossoró, situada no 

interior do Oeste Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte, tendo hoje 295 619 

habitantes. Cidade esta que dispõe de três CAPS, um CAPS II, um CAPS AD, e um CAPS 

i. Destaca-se ainda que nas cidades de Apodi, Areia Branca e Baraúna tem pelo menos 

um CAPS. Tem-se então CAPS em Apodí, Mossoró, Caraúbas, Areia Branca. 

Totalizando assim oito CAPS. Três CAPS I, um CAPS II, um CAPS AD e um CAPS i. 

 
MAPA IV - Sexta região de saúde: Pau dos Ferros 

 
Fonte: https://saudementalrn.wordpress.com/rede-psicossocial-raps/mapas-da-raps-implantados/ 
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Na sexta região surge como destaque a cidade de Paus dos ferros, seno esta a 

principal cidade do Alto Oeste. Com um total de 27 745 habitantes. Outras cidades nesta 

região que também somam a RAPS do Estado do Rio Grande do Norte por dispor de 

algum CAPS são; São Miguel, Patú. 

 

MAPA V - Quarta região de saúde: Caicó 
 

 
Fonte: https://saudementalrn.wordpress.com/rede-psicossocial-raps/mapas-da-raps-implantados/ 

  

Nesta região denominada de quarta, tem-se como destaque a cidade de Caicó, 

sendo a principal cidade da Região Central e Seridó do Estado, com um numero de 

habitantes que equivale a 68 222 habitantes, nesta tem-se um CAPS AD. Já a cidades de 

São Currais Novos, Jucurutu, Parelhas e Currais Novos também tem algum CAPS 

 

MAPA VI - Terceira região de saúde: Joâo Cãmara 

 
Fonte: https://saudementalrn.wordpress.com/rede-psicossocial-raps/mapas-da-raps-implantados/ 
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Tem ainda a terceira região, que toma como base o município de João Câmara 

estando no interior do Estado do Rio Grande do Norte, na microrregião de Baixa Verde, 

contendo um total de mais de trinta e quatro mil habitantes. Ainda nesta região as cidades 

de Macau, Ceará-Mirim também com CAPS para atender as pessoas que de seus serviços 

necessitam. 

 

MAPA VII - Sétima regiao de saude: Natal 

 
Fonte: https://saudementalrn.wordpress.com/rede-psicossocial-raps/mapas-da-raps-implantados/ 

  

Já na sétima região Natal que é a capital do Estado do Rio Grande do Norte 

aparece como a cidade destacada na RAPS, assim quanto ao funcionamento do CAPS. 

Esta se encontra situada à região central do Estado, conta com um número de 877 640 mil 

habitantes. 
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 Essa imagem é bem significante ao falar em CAPS, saúde mental na rede, pois ela 

trás de uma maneira muito clara e bem completa como acontece a RAPS. Ligando cada 

instituição e cada fazer que compõe essa tão importante rede. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O pedagogo cavou seu espaço no CAPS e não vai retroceder, cabem agora as 

politicas publicas do Rio Grande do Norte efetivaram mais e mais os fazeres deste na 

saúde mental e em outros campos diferentes da saúde mental. 

 Esse profissional enfrente problemas de formação continuada, às vezes a estrutura 

dos CAPS deixa a deseja o que pode deixar sua pratica um tanto deficiente. Mas de um 

modo geral o pedagogo tem efetivados fazeres relevantes e significativos na saúde mental.  
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SIGNIFICAÇÕES CONSTITUÍDAS POR UMA PROFESSORA EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Hemaúse Emanuele da Silva34 

Elisiana Nadia da Silva 35 

Luana Oliveira Ferreira Lima36  

Silvia Maria Costa Barbosa37  

 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo discutir as significações constituídas por uma 

professora a respeito dos seus desejos e motivações para a atividade pedagógica em 

instituição filantrópica de educação complementar na cidade de Mossoró-RN. O 

pressuposto teórico metodológico que alicerça a pesquisa é a Psicologia Sócio-Histórica.  

O estudo enfatiza que a constituição humana é um processo dialético que tem relações 

históricas, sociais e culturais. A metodologia adotada para produção das informações é a 

entrevista reflexiva. A análise das informações foi possível através da proposta dos 

Núcleos de Significação, elaborada por Aguiar e Ozella (2006) e Aguiar, Soares e 

Machado (2015). Em síntese, o espaço de educação complementar objetiva aos sujeitos 

envolvidos, professores e alunos, uma transformação de pensamento, através das 

atividades propostas realizadas durante a efetivação do programa, atreladas a importância 

da educação e das relações com o outro, onde o conhecimento é mútuo e simultâneo. 

 

Palavras-chave: Sentido e Significados. Praticas pedagógica. Educação complementar 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atuação do pedagogo nas organizações filantrópicas emerge das novas 

exigências contemporâneas movida pelos avanços da globalização, estas mesmas 

necessidades também somaram para a reformulação do currículo do curso de Pedagogia, 

junto as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia.  Assim, o pedagogo 

insere-se nesse contexto social, com um perfil novo que não se limita apenas ao espaço 

escolar mais agora pode atuar profissionalmente no espaços não-escolares, tais como; 

ONGs, hospitais, empresas, organizações privadas, museus entre outros tantos ambientes 

que se caracteriza como espaço não-escolar. 

“O pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, 

abrangendo esferas mais amplas da educação informal e não formal” (LIBÂNEO, 2002, 

p.28), sendo ele capaz de desempenhar o papel de construtor de aprendizagens, instigando 

novos pensamentos e atitudes, impulsionando ideias críticas e reflexivas, viabilizando 

que o ser/aluno pense, crie e se constitua através das práticas educativas desencadeadas 

pelo pedagogo. Diante disso buscamos neste trabalho apreender as significações 

constituídas por uma professora a respeito dos seus desejos e motivações para a atividade 

                                                           
34Mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC). Professora efetiva da 

Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. 
35 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC). elisiananadia@yahoo.com.br 
36Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC). luanna.lu.oliveira@gmail.com 
37Doutora em Educação (Psicologia da Educação) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Professora adjunta da Faculdade de Educação da UERN e do Programa de Pós-graduação em Educação 
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pedagógica em uma instituição filantrópica de educação complementar na cidade de 

Mossoró-RN. Para tanto utilizamos os pressupostos teóricos metodológicos da Psicologia 

Sócio-Histórica, e para o tratamento da informação utilizamos os núcleos de significação, 

pensado por Aguiar e Ozella (2012) e reelaborado por Aguiar, Soares e Marcado (2015).  

De modo geral, este trabalho está composto por tópicos que não são estanques, 

mas se complementam no processo quase dialético para entendermos e atingirmos o 

objetivo ao qual nos propomos nesta pesquisa. 

 

PEDAGOGO E ESPAÇO NÃO-ESCOLAR: conhecendo o lócus da pesquisa 

 

O espaço de educação complementar - EC, que recebe esse nome por ter caráter 

de complementar, funcionando como um reforço escolar e momento de descontração e 

atividades dos estudantes, em suma jovens e adultos. O EC, atende por volta de trinta e 

duas (32) crianças e adolescentes, pertence a uma intuição filantrópica da cidade de 

Mossoró-RN. Está localizado em uma área periférica da cidade, onde muitos dos 

estudantes vivem em estado de vulnerabilidade. Então, esse programa educacional é uma 

forma de muitos jovens e crianças terem contato com a educação escolarizada. Pois, 

muitos não fazem parte do quadro de alunos matriculados na escola. Neste sentido, o 

pedagogo formado na nova matriz curricular, se torna um profissional apto a atuar em 

várias instâncias socias, educacionais: ONGS, hospitais, Museu. Dentre outras, se 

remetendo também a projetos educacionais.  

Com isso, o novo perfil conferido ao licenciado em Pedagogia permite ao então 

Pedagogo atuar em espaços diferenciados, escolar e não-escolar. Desta forma a inserção 

deste profissional nos novos espaços permite que o ensino aprendizagem não aconteça 

apenas dentro dos muros da escola, mas este se torna um processo que acontece em todo 

e em qualquer segmento que inclua um Pedagogo com caráter educativo e/ou pedagógico. 

Nesse sentido Libânio (2002, p.28), corrobora quando diz: “Verifica-se hoje, uma ação 

pedagógica múltipla na sociedade. O pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando 

o âmbito escolar formal, abrangendo esferas mais amplas da educação informal e não-

formal”, e assim, o pedagogo insere-se nesse contexto social. 

O espaço não-escolar não possui interesse de promover a educação direta, como 

é desenvolvido no espaço escolar. Na verdade o ambiente não-escolar, não tem a 

educação como objetivo basilar na sua constituição, porém os espaços que têm esta 

característica e se sustentam e estruturam seus fundamentos na educação.  

Essa atuação se dá porque agora o egresso do curso de Pedagogia pode trabalhar 

nos mais diversos espaços, seja escolar ou não-escolar, com a educação formal e não 

formal. Essa abrangência do campo de atuação para o Pedagogo se dá pela nos diretrizes 

curricular e para o curso de Pedagogia em consonância com a faculdade que oferta o curso 

em questão. Nesse sentido, 
 

O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 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. (BRASIL, 2006. p. 2). 

 

Percebendo-se a atuação do egresso em diferentes espaços, como ONGs, 

hospitais, organizações privadas, escolas, empresas e entre outros campos que necessitem 

de atividades com caráter educativo e/ou desenvolvimento humano através da atuação o 

Pedagogo.  
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DISCURSSÃO A CERCA DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA E ALGUMAS 

CATEGORIAS TEÓRICAS DE ANÁLISE 

 

 A Psicologia Sócio-Histórica, fundamentada em princípios do Materialismo 

histórico e dialético, busca estudar os humanos em suas diversas manifestações sociais, 

culturais e históricas. Esse homem, que se constitui dialeticamente em contato com o 

mundo objetivo. Acarretando para si vivências sociais que o torna social, cultural, 

histórico e único ao mesmo tempo, que se constitui em um processo dialético.  

Assim, a Psicologia Sócio-Histórica compreende o homem como um ser 

inacabado, em constante transformação de pensamento, de conduta pessoal e social. De 

acordo com Barbosa (2011, p. 23) “Nesse enfoque, o homem é concebido como um 

sujeito ativo, com atitudes criativas, que planeja sua atividade e que é capaz de projetar-

se no seu meio sócio-cultural e ir mais além dele, constituindo-se como sujeito, como 

humano”.  

Nessa constituição humana, o homem é parte integrante do fenômeno social que 

o constitui e traz para si vivências significativas como produto do meio, contribuindo para 

seu processo de subjetividade humana. Pois, a subjetividade é a síntese singular e social 

de cada ser humano, que o diferencia dos outros seres. 

De acordo com Gonçalves e Furtado (2016, p. 28), “A psicologia Sócio-Histórica 

em psicologia radicaliza, frente a outras teorias da psicologia, a importância do fenômeno 

social e de sua relação com a constituição da subjetividade”.  Com isso, entende-se que a 

subjetividade é constituída das vivências do mundo objetivo, através da unidade dialética 

do objetivo e subjetivo, específico da Psicologia Sócio- Histórica, ou seja, a objetividade 

contribui para que ocorra a construção do ser subjetivo, rodeados de anseios, desejos e 

motivações. Essas concepções são dialeticamente atreladas aos sentidos e significados 

que o humano traz como produto do meio social causando a sua individualidade, sua 

subjetividade. Desse modo, mesmo convivendo em um mundo tão objetivo, torna-se um 

ser único. Essa subjetividade que parte integrante dos sentidos e significados decorrido 

da interação social.  

Sentidos e significados são categorias estudadas por Vigotski e seus colaboradores 

Luria (1978) e Leontiev (1978).  Segundo Aguiar e Bock (2016, p. 52), 
 

Como um primeiro aspectos, é essencial a compreensão de que as 

categorias sentidos e significados compõem o que se denomina 

“unidade de contrários”, São de modo inseparável, momentos do 

processo de construção do real. Afastando-se, dessa maneira, qualquer 

concepção dicotômica de relação entre elas. 

 

Ou seja, uma não é sem o outro, sem ser outro. As duas categorias se unem e 

formam um par dialético e formando as significações, compreendida como junção da 

categoria sentido e significado. Assim, de acordo com Aguiar e Bock (2016, p.52) os 

significados são: 
 

Produções históricas e sociais, isto é produções humanas e culturais que 

permitem a comunicação e a socialização de nossas experiências. Nessa 

perspectiva, pode-se afirmar que são os significados que possibilitam a 

comunicação mais universal, que se materializa na generalização da 

palavra.  

 

Neste sentido, pode-se dizer que os significados é algo comum a todos, é a palavra 

dicionarizada. Por outro lado, os sentidos é mais especifico de cada pessoa. São os 
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sentidos pessoais que o humano traz de sua interação com o meio. De acordo com Aguiar 

e Bock (2016, p. 54) “A categoria sentido, portanto, implica movimento de síntese, 

sempre afetiva e cognitiva, em processos vividos pelo sujeito na relação com a realidade 

social e histórica, por meio da subjetivação dos significados”. 

Portanto, os sentidos eles advém dos fatos, psicológicos, sociais, afetivos e 

culturais, ligado principalmente ao par dialético cognição e afeto, caracterizando algo 

individual. Dessa forma, Vigotski (2018, p. 469) ressalta que “Os sentidos como que 

deságuam uns nos outros e como que influenciam uns aos outros, de sorte que os 

anteriores como que estão contidos nos posteriores ou os modificam”.  

Sendo assim, atrelada à subjetividade e as significações lançamos mão da 

categoria atividade. O ser humano vê na atividade, algo que lhe modifica e dar sentido a 

vida. No caso docente, buscando as significações da atividade educativa. 

Dessa maneira, buscaremos explicar à categoria atividade através dos sentidos e 

significados atribuídos a atividade docente por meio dos desejos e motivos atribuídos a 

atividade pedagógica em seu exercício diário, escolar ou não escolar. Como já 

ressaltamos, a atividade, que mensuramos, será analisada a partir da teoria da atividade 

desenvolvida por Leontiev (1978), que é por meio da atividade que o homem modifica 

seu entorno, modificando a sim mesmo. Para Leontiev (2015, p. 94) “A relação entre o 

homem e o mundo objetivo se dá pela atividade, não de forma mecânica como pura 

reação, mas de forma ativa: atua sobre o homem e o mundo objetivo transformando não 

apenas os objetos, mas também a sim próprio, numa dupla relação de constituição”. Com 

isso, o homem se apropria do mundo através da atividade que desenvolve concedendo a 

todos os sujeitos envolvidos transformações pessoais e sociais.  

Com isso, a atividade docente ela se desenvolve através das motivações e 

necessidades a ela concebida. O professor precisa ser um recriador de novas 

metodologias, que cause nos alunos uma motivação para permanecer na escola, 

observando as necessidades a ela atribuídas. Para Leontiev (2015, p. 101) motivo e 

necessidade são: 
 

O motivo é o que move o sujeito para satisfação de uma necessidade. 

Sem motivos e necessidades não existe atividade. A atividade supõe 

satisfação da necessidade e o motivo está relacionado com a satisfação 

de uma ou varias necessidades. Portanto tem sua origem em uma 

necessidade. Embora a necessidade constitua-se na condição primeira 

de toda e qualquer atividade, o que move o sujeito para satisfação dessa 

necessidade é o motivo.  

 

Atrelado à fala do autor citado, a atividade docente é movida pelas significações 

atribuídas ao professor em seu processo subjetivo, favorecendo um diferencial no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DAS INFOMAÇÕES E ANÁLISES 

INTER NÚCLEOS: entrevista 

 

Elegemos como procedimento de tratamento das informações a entrevista 

reflexiva, por conceder um contato face a face com o colaborador da pesquisa, 

proporcionando ao entrevistador, desvelar todas as expressões ditas e não ditas do 

entrevistado. Neste sentido, Szymanski (2011, p. 12) reflete que, 
 

 A entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação 

humana, em que estão em jogo às percepções do outro e de si, 
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expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os 

protagonistas: entrevistador e entrevistado. Quem entrevista tem 

informações e procura outras, assim como aquele que é entrevistado 

também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos sobre 

o entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação. 

 

Assim, a entrevista é um procedimento metodológico eleito por muitos 

pesquisadores, pois possibilita esse contato com o pesquisado, que para nosso 

procedimento teórico-metodológico de estudo se faz significativo.  

Também, realizamos o procedimento dos núcleos de significações, A análise inter 

núcleo, que se realiza no movimento originário dos núcleos de significação, em três 

movimentos, que se completam. O primeiro é os Pré-indicadores, o segundo é os 

indicadores e o terceiro é o núcleo de significação, reelaborada por Aguiar, Soares e 

Machado (2015). Segundo os autores citados, esses procedimentos se realizam nos 

seguintes passos: 
 

É, portanto, o “trabalho de análise”, como primeiro passo, e, depois, o 

de “interpretação”, isto é, de síntese dos elementos abstraídos da 

análise, que nos levam à breve discussão da terceira questão deste item, 

ou seja, as três etapas fundamentais de construção da referida proposta: 

levantamento de pré-indicadores, sistematização de indicadores e 

sistematização dos núcleos de significação. 

 

Dessa forma, iniciaremos os processos de aglutinação, conforme exposto no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 1- Pré-indicadores retirados da entrevista reflexiva 

PRÉ-INDICADORES 

1- Meu trabalho no começo foi bem difícil, porque quando a gente sai da graduação, sai cheia 

de planos, para inovar, fazer algo diferencial, principalmente quando a gente já vem de 

vivência de projeto de pesquisa 

2- e lá não tinha muitos materiais didáticos para trabalhar, as coisas eram todas de doação, a 

realidade das crianças e dos adolescentes não caberia que eu fizesse muitos trabalhos 

inovadores 

3- quando o pedagogo sai da universidade, sai cheio de sonhos, de entusiasmo, mas depois ele 

se depara com a realidade mesmo da educação e ele vê o quanto é difícil a pratica 

pedagógica  

4- com um tempo eu comecei a refletir sobre aquele espaço, a condição daquelas pessoas que 

estavam lá inseridas e minha também na condição de levar o conhecimento para aquelas 

crianças e adolescentes, eu comecei a vê que tudo lá era motivo de reciclagem 

5- então essas experiências foram que mim fizeram crescer como humana e como profissional 

também. 

6- em 2017 conclui minha graduação e arranjei o meu primeiro emprego após a graduação em 

uma instituição filantrópica da cidade de Mossoró e foi justamente a mesma instituição que 

estudei anterior a minha formação, ainda no ensino fundamental 

7- , após ter concluído a graduação de Pedagogia, eu fui lá na instituição filantrópica, né, 

porque eu sempre achei muito bonito o trabalho, que as feiras desenvolve, 

8- como eu era ex-aluna, me ofereceram logo um emprego e lá eu desenvolvi minhas primeiras 

pratica como professora, não tinha trabalhado ainda lá foi minha primeira experiência no 

mercado de trabalho.  

9- eu comecei a ver, que era importante buscar me aperfeiçoar, buscar informações fora, eu 

comecei a frequentar disciplina especial do mestrado do POSEDUC  
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Fonte: elaborado pelas pesquisadoras 

 

DESVELAR AS SIGNIFICAÇÕES APREENDIDA PELA PROFESSORA COM O 

PROCEDIMENTO DOS NÚCLEOS DE SIGNICICAÇÃO 

  

Ao realizarmos o procedimento da entrevista reflexiva (Szymanski, 2011) que 

foi utilizado por nós como obtenção de dados das falas das colaboradoras da pesquisa, 

fizemos as transcrições das entrevistas e assim realizamos os pré-indica dores, que é o 

trecho ou a fala significativa do pesquisado. Então, foram 29 pré-indica dores, que 

apresentaremos a seguir. 

 

Processo de aglutinação dos indicadores e pré-indicadores 

 

10- na disciplina especial eu vi a importância da teoria, do embasamento teórico, principalmente 

quando me deparei com a teoria da atividade de Leontiev, que me entusiasmou bastante, 

11- juntei todos os educadores e nós começamos a ver como era que a gente poderia  melhorar 

aquele espaço.  

12- a gente não tinha muito recurso, porque a instituição vive de doação, observamos o que os 

alunos mais gostavam de fazer; 

13- descobrimos que eles eram encantados por artes 

14-  perguntamos qual espaço eles mais gostavam da escola, descobrimos que a grande maioria 

disse do campo de futebol 

15- perguntamos se eles gostariam de arrodear o campo com pneus e eles falaram que sim,  

16- começamos a pintar os pneus e arrodear o campo de futebol, depois começamos a fazer 

desenhos de flores, plantas, da natureza no muro e nas paredes da escola  

17- fizemos o projetos de horta suspensa no muro da escola, cada aluno trazia duas ou três 

garrafas pet  

18- foi uma motivação tanto para nós, quanto para os alunos.  

19- Quando as freiras viram a mudança no espaço educativo, ficaram muito surpresas e 

trouxeram para instituição muitas inovações, como aula de desenho, de eletrônica, novos 

educadores. 

20- Foram experiências marcantes, tanto para nós educadores quanto para os alunos, aquelas 

ações foram significativas para mim, porque eu vi que quando o professor ele quer a 

educação acontece de forma diferenciada. 

21- A minha relação com alunos, no começo eu ficava bem afastada, porque eu não tinha a 

intimidade com os alunos,  

22- com o passar do tempo foi se adquirindo confiança a mim por parte deles, já tinha a 

liberdade de partilhar ensinos da escola  

23- “tia estou aprendendo a lê”, “tia a professora da escola disse que já estou conseguindo fazer 

as tarefas, que esse projeto está ajudando muito,  

24- então essa confiança, que eu estava dando para os alunos, mim levava a acreditar que gerava 

nele um processo de aprendizagem significativa 

25- sempre procurei falar com eles devagar, de forma calma 

26- acredito que quando a pessoa vive em ambientes conflituosos e se depara com pessoas que 

gritam, a gente tinha que fazer com que aquela realidade mude, 

27- procurei falar com eles, sendo atenciosa, falando com eles com carinho, e foi gerando essa 

dedicação para eles e eles gostavam de ir para escola,  

28- com os outros professores também tinha uma relação muito boa, uma relação boa, e eu vi 

que os outros professores através, que eu falava baixo, que eu falava devagar e eles viram 

que os alunos estavam me atendendo 

29- então a gente foi criando esse diálogo tanto com os alunos, quanto com os outros 

educadores.   
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 Após selecionarmos os pré-indicadores e notarmos a sua importância para 

entendermos o nosso objetivo/ questão, nosso objeto de estudos. Iniciamos o processo de 

aglutinação dos indicadores. Para entendermos melhor como se consiste esse processo, 

lançamos mão das palavras de Silva (2018, p. 76) assim, a autora em questão destaca “[...] 

a constituição dos indicadores deve estar articulada na significação dos sujeitos, isto é, o 

indicador é constituído pelo movimento de análise e reflexão crítica da fala que foi 

exposta pelos sujeitos”. Dessa forma, aglutinamos quatro indicadores, que se constitui do 

movimento de aglutinação dos pré-indicadores, da fala significativa da professora, 

colaboradora da nossa pesquisa, de acordo com o nosso olhar de pesquisador. A seguir, 

faremos a explanação destes em um quadro.  

 

Quadro 2- Aglutinação dos pré-indicadores em indicadores 
 

PRÉ-INDICADORES 

 

 

INDICADORES 

 

1-Meu trabalho no começo foi bem difícil, porque quando a gente sai da 

graduação, sai cheia de planos, para inovar, fazer algo diferencial, 

principalmente quando a gente já vem de vivência de projeto de pesquisa 

5-Então essas experiências foram que mim            fizeram crescer como 

humana e como profissional também. 

6- então essas experiências foram que mim fizeram crescer como humana 

e como profissional também. 

7- após ter concluído a graduação de Pedagogia, eu fui lá na instituição 

filantrópica, né, porque eu sempre achei muito bonito o trabalho, que as 

feiras desenvolve, 

8- como eu era ex-aluna, me ofereceram logo um emprego e lá eu 

desenvolvi minhas primeiras pratica como professora, não tinha trabalhado 

ainda lá foi minha primeira experiência no mercado de trabalho. 

 

 

COSTITUIÇÃO 

DOCENTE 

 

 

2-E lá não tinha muitos materiais didáticos para trabalhar, as coisas eram 

todas de doação, a realidade das crianças e dos adolescentes não caberia que 

eu fizesse muitos trabalhos inovadores 

3-Quando o pedagogo sai da universidade, sai cheio de sonhos, de 

entusiasmo, mas depois ele se depara com a realidade mesmo da educação 

e ele vê o quanto é difícil a pratica pedagógica 

4-Com um tempo eu comecei a refletir sobre aquele espaço, a condição 

daquelas pessoas que estavam lá inseridas e minha também na condição de 

levar o conhecimento para aquelas crianças e adolescentes, eu comecei a vê 

que tudo lá era motivo de reciclagem 

11- juntei todos os educadores e nós começamos a ver como era que a gente 

poderia  melhorar aquele espaço, 

12- A gente não tinha muito recurso, porque a instituição vive de doação, 

observamos o que os alunos mais gostavam de fazer, 

19- Quando as freiras viram a mudança no espaço educativo, ficaram muito 

surpresas e trouxeram para instituição muitas inovações, como aula de 

desenho, de eletrônica, novos educadores. 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

DOCENTE: 

DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES  

VIVENCIADOS 

PELAPROFESSORA 
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9- eu comecei a ver, que era importante buscar me aperfeiçoar, buscar 

informações fora, eu comecei a frequentar disciplina especial do mestrado 

do POSEDUC 

10- na disciplina especial eu vi a importância da teoria, do embasamento 

teórico, principalmente quando me deparei com a teoria da atividade de 

Leontiev, que me entusiasmou bastante 

23- então essa confiança, que eu estava dando para os alunos, mim levava 

a acreditar que gerava nele um processo de aprendizagem significativa 

25- acredito que quando a pessoa vive em ambientes conflituosos e se 

depara com pessoas que gritam, a gente tinha que fazer com que aquela 

realidade mude,    

27- com os outros professores também tinha uma relação muito boa, uma 

relação boa, e eu vi que os outros professores através, que eu falava baixo, 

que eu falava devagar e eles viram que os alunos estavam me atendendo 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO REFLEXIVA 

DA PROFESSORA 

 

13- descobrimos que eles eram encantados por artes   

14- perguntamos qual espaço eles mais gostavam da escola, descobrimos 

que a grande maioria disse do campo de futebol, 

15- perguntamos se eles gostariam de arrodear o campo com pneus e eles 

falaram que sim, 

16- começamos a pintar os pneus e arrodear o campo de futebol, depois 

começamos a fazer desenhos de flores, plantas, da natureza no muro e nas 

paredes da escola 

17- fizemos o projetos de horta suspensa no muro da escola, cada aluno 

trazia duas ou três garrafas pet 

18- foi uma motivação tanto para nós, quanto para os alunos 

20- Foram experiências marcantes, tanto para nós educadores quanto para 

os alunos, aquelas ações foram significativas para mim, porque eu vi que 

quando o professor ele quer a educação acontece de forma diferenciada. 

21- A minha relação com alunos, no começo eu ficava bem afastada, porque 

eu não tinha a intimidade com os alunos,  

28- então a gente foi criando esse diálogo tanto com os alunos, quanto com 

os outros educadores.  

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO 

PROFESSOR-

ALUNO 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras 

 

Organização dos núcleos de significação 

 

Após termos concluído o processo e aglutinação dos pré-indicadores em 

indicadores, demos início a organização do núcleo de significação, que se caracteriza 

como uma síntese que respalda todas as falas aglutinadas nesse processo, que sintetiza a 

análise. Assim, o núcleo de significação da nossa pesquisa, foi constituído a partir do 

movimento de constituição, descoberto na fala da professora. No quadro a seguir, faremos 

a explanação desse processo.  

 

Quadro 3- Organização do núcleo de significação 

 

 

INDICADORES 

 

NUCLÉO DE SIGNIFICAÇÃO 
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COSTITUIÇÃO DOCENTE 

 

 

SER PROFESSORA NO ESPAÇO DE 

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR: 

DESEJOS E MOTIVAÇÕES 

 

ATIVIDADES DOCENTE: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES VIVENCIADOS 

PELAPROFESSORA 

 

AÇÃO REFLEXIVA DA PROFESSORA 

 

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras 

 

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE DOCENTE 

 

Na perspectiva de apreender as significações constituídas por uma professora a 

respeito dos seus desejos e motivações para a atividade pedagógica em instituição 

filantrópica de educação complementar na cidade de Mossoró-RN, realizamos o processo 

dos núcleos de significação pensado por Aguiar e Ozella (2012) e reelaborado por Aguiar, 

Soares e Marcado (2015). Neste sentido, fizemos o processo de constituição das 

significações da professora, através da sua fala e também por meio das categorias da 

Psicologia Sócio-histórica, sentido e significado, para apreendermos o movimento 

dialético das significações constituídas por essa professora, egressa do curso de 

Pedagogia da UERN.   

Dessa forma, iniciaremos o processo de sistematização da análise, em que 

destacamos, o primeiro indicador: constituição docente. Este indicador, é repleto do 

movimento dialético de constituição dessa professora neste espaço educacional. 

Percebemos, o quanto a professora buscou essa constituição de ser professora, de estar 

professora e de permanecer professora. Desse modo, lembramos as palavras de Paulo 

Freire (2014, p. 58): “ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se 

forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática”. Com 

isso, evidenciamos a constituição do ser professor a partir das falas da professora: 
 

Meu trabalho no começo foi bem difícil, porque quando a gente sai da 

graduação, sai cheia de planos, para inovar, fazer algo diferencial, 

principalmente quando a gente já vem de vivência de projeto de 

pesquisa  

Então essas experiências foram que me fizeram crescer como humana 

e como profissional também 

 

Como eu era ex-aluna, me ofereceram logo um emprego e lá eu 

desenvolvi minhas primeiras prática como professora, não tinha 

trabalhado ainda lá foi minha primeira experiência no mercado de 

trabalho 

 

Notamos, a partir da fala a satisfação, a motivação de constitui-se professora desse 

espaço, a satisfação de exercer a função de educadora na mesma instituição que estudou 

e sempre almejava ser professora desta instituição filantrópica, diante da admiração do 

belíssimo trabalho desenvolvido pelas escolas ligadas a essa instituição. Visualizamos, 

como significativa na fala da professora, esses acontecimentos, para sua constituição 

docente.  

Assim, destacaremos o segundo indicador: atividades docentes: desafios e 

possibilidades vivenciados pela professora, que também foi desenvolvido a partir da fala 
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da educadora, onde a mesma mensurava os desafios encontrados no espaço. A inquietação 

e desejo de mudanças,  que ora está inserida como educadora, e também no inicio da 

profissão docente e as possibilidades, que a mesma buscou para transformar aquele 

espaço. Como mostra a fala da professora no pré-indicador 3: 

 
Com um tempo eu comecei a refletir sobre aquele espaço, a condição 

daquelas pessoas que estavam lá inseridas e minha também na 

condição de levar o conhecimento para aquelas crianças e 

adolescentes, eu comecei a vê que tudo lá era motivo de reciclagem  

 

Assim, evidenciamos, que estas eram as possibilidades encontradas pela 

professora, suas significações constituídas diante das experiências vivenciadas no espaço. 

Tanto as dificuldades encontradas, quanto da superação.  

 Em consonância a tais discussões, destacaremos o terceiro indicador: ação reflexiva da 

professora. Este indicador, se constitui do refletir a prática e buscar a teoria como meio 

de melhor exercer a prática educativa. Percebemos, que está foi a maneira, que a 

professora encontrou de melhoria da prática. A junção da teoria e da prática, em um 

movimento dialético, a partir dos seus desejos e motivação. Como notamos em sua fala: 
 

Eu comecei a ver, que era importante buscar me aperfeiçoar, buscar 

informações fora, eu comecei a frequentar disciplina especial do 

mestrado do POSEDUC. 

 

Na disciplina especial eu vi a importância da teoria, do embasamento 

teórico, principalmente quando me deparei com a teoria da atividade 

de Leontiev, que me entusiasmou bastante. 

 

Em detrimento a isso, a partir da fala com significação da professora, entendemos 

que o processo de significação da profissão, foi norteado pela buscar de teorias que a 

levasse a refletir na sua prática, gerando nesta educadora um processo de ação, reflexão 

e ação da e sobre a prática educativa.  

Diante das constatações, traremos o último indicador, indicador quatro: Relação 

professor-aluno. Este indicador, foi pensado, devido a entonação da fala da professora, 

mostrando o modo como ela se relacionava com os alunos, a alegria presente no olhar 

toda vez que ela falava dos alunos, no momento da aplicação da entrevista.  Então, vimos 

como significativo o quanto essa relação, foi importante para a educadora, naquele espaço 

de educação complementar. De acordo com sua fala: 
 

Perguntamos qual espaço eles mais gostavam da escola, descobrimos 

que a grande maioria disse do campo de futebol. 

 

Começamos a pintar os pneus e arrodear o campo de futebol, depois     

começamos a fazer desenhos de flores, plantas, da natureza no muro e 

nas paredes da escola. 

 

Foi uma motivação tanto para nós, quanto para os alunos. 

 

Foi no momento da descrição das atividades realizadas pela professora, que 

notamos o quanto foi importante a boa relação dela com os alunos, até, para que estes, 

buscasse m realizar com êxito e satisfação as atividades propostas pela professora, esse 

envolvimento pedagógico, o olhar docente, foi significativo no processo de interação 

educacional. Como relevantes nestas falas:  
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Foram experiências marcantes, tanto para nós educadores quanto para 

os alunos, aquelas ações foram significativas para mim, porque eu vi 

que quando o professor ele quer a educação acontece de forma 

diferenciada. 

A minha relação com alunos, no começo eu ficava bem afastada, 

porque eu não tinha a intimidade com os alunos 

 

então a gente foi criando esse diálogo tanto com os alunos, quanto com 

os outros educadores.   

  

Assim, notamos que várias perspectivas a levou a exercer essa relação de amizade 

com os alunos, no tocante ao exercício docente, a significação perante a satisfação, a 

alegria do encontro com a docência e a realização diante da motivação dos alunos para 

com a educação, de um ambiente que cause a busca pela aprendizagem significativa. De 

acordo com Silva (2018, p. 102) “A atividade para ser consolidada tem que ser 

significativa para o sujeito, deve proporcionar novas constituições e ver por meio de 

novas lentes a realidade social”. 

Nesse enfoque, pensamos em um núcleo de significação, que integrasse de forma 

dialética e significativa todo o movimento de constituição refletido, vivido e analisado 

por essa professora. Assim, criamos o seguinte núcleo de significação: ser professora no 

espaço de educação complementar: desejos e motivações. Desse modo, o ser professora, 

como sujeito ativo e social, significou muito para essa educadora, pois através dos seus 

desejos e motivações, conseguiu acarretar nos sujeitos envolvidos, professores e aluno, 

um importância especial para aprendizagem e para a educação, constituído dialeticamente 

na sua vivencia neste e em outros espaços educacionais, principalmente em contato com 

a disciplina especial do mestrado em educação POSEDUC.  

 

Á GUISA DA CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho partir de inquietações vivenciadas no grupo de pesquisa 

Educação e Subjetividade-GEEPS, localizado na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte- UERN, que acontece no mestrado em educação- POSEDUC-UERN.  A partir 

do estudo da categoria da atividade e dos desejos e motivações, estudados por Leontiev 

(1978). Assim, surgiram inquietações para sabermos como se constitui o trabalho do 

pedagogo, no espaço não escolar, precisamente no espaço de educação complementar- 

EC. Teve como objetivo discutir as significações constituídas por uma professora a 

respeito dos seus desejos e motivações para a atividade pedagógica em instituição 

filantrópica de educação complementar na cidade de Mossoró-RN. 

Com o estudo pudemos apreender que a atuação do pedagogo em espaços não-

escolares vem acompanhando de atividades com caráter educativo, o que auxilia no 

desenvolvimento do sujeito. Trazendo para a Psicologia Sócio-Histórica virmos que o 

estudo enfatiza que a constituição humana é um processo dialético que tem relações 

históricas, sociais e culturais. Já com o processo de construção dos núcleos de 

significação, apreendermos que os desejos e motivações para o exercício da pedagogo 

colaboradora foram alimentados por significados constituídos subjetivamente em seu 

processo de formação enquanto sujeito e em quanto profissional. 
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