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O Pedagogo é um profissional muito necessário à 

equipe interdisciplinar da Educação Social em 

cenários Não Escolares. Ele é quem consegue 

estabelecer intimidade com os acolhidos mais do 

que os psicólogos e os assistentes sociais, muitas 

vezes. Isso favorece o vínculo e, 

consequentemente, a formação social para o 

respeito mútuo, para a comunicação e para a 

tolerância.  
              (BROMÉLIA, 2010, p. 2) 
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RESUMO 

 

 

Esta tese aborda a problemática da atuação do pedagogo na Educação Social realizada em 

espaços não escolares. Busca-se compreender o lugar e o fazer do pedagogo social para 

oferecer reflexões de práxis e de formação que ampliem as possibilidades da prática educativa 

social em Espaços Não Escolares. Nesse sentido, desenvolvemos uma investigação sobre a 

atuação de Pedagogos-Educadores Sociais, junto à Prefeitura Municipal do Natal. 

Privilegiamos a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) por seus 

Pedagogos estarem vinculados regularmente à profissão de Educadores Sociais na condição 

de servidores públicos efetivos em Natal-RN. A Tese objetiva desenvolver uma avaliação do 

papel do pedagogo na Educação Social realizada nos espaços não escolares da SEMTAS em 

Natal-RN, no período de 2007 a 2010, enfocando as dimensões ambiente físico-institucional, 

organização pedagógica, gestão institucional e formação. Em outras palavras, busca-se 

conhecer, compreender e avaliar os espaços de Educação Social em Natal, realçando a 

legitimidade da atuação do Pedagogo nesses Espaços Não Escolares. Privilegiamos nesta 

pesquisa o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS II), as Casas de 

Passagens I, II e III, o Programa de Execução de Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto 

da Cidade do Natal (PENSEMA) e o Centro Educacional Pitimbú (CEDUC-Pitimbú). Para 

realizar o estudo, desenvolveu-se pesquisa de natureza qualitativa, por meio da abordagem 

etnográfica crítica, privilegiando as informações coletadas junto aos Pedagogos-Educadores 

Sociais desses espaços citados. Dentre os procedimentos metodológicos que materializaram a 

pesquisa, destacamos revisão bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas semi-

estruturadas, questionário-roteiro, observação, fotografias e diário de campo. Os resultados 

das análises revelaram que as políticas destinadas à Educação Social no Brasil, 

historicamente, vêm sendo dimensionadas por meio da luta dos Movimentos Sociais que 

reivindicam os direitos fundamentais dos excluídos; que a política de Educação Social da 

SEMTAS apresenta como aspecto mais importante a relativa proteção social básica de 

crianças e jovens excluídos pela ótica do direito; que a política de educação social do excluído 

em Natal-RN se aproxima da lógica da atenção sanitarista; que as fragilidades conceitual, 

metodológica, democrática e formativa necessárias às práxis dos Pedagogos-Educadores 

Sociais em Espaços Não Escolares dificultam a operacionalidade de uma proposta educativa 

ancorada em um processo intencional possibilitador da educação emancipadora; que a 

SEMTAS enfrenta inúmeras dificuldades para desenvolver o atendimento em rede previsto na 

proposta de acolhimento dos Pedagogos-Educadores Sociais; porém, apesar das tensões, 

ressaltamos o valor dessa possibilidade de educação social não escolar pela tentativa de se 

constituir em espaço legítimo de atuação do pedagogo, que apesar dos obstáculos do cotidiano 

do trabalho e da formação, têm demonstrado sensibilidade e criatividade na mediação positiva 

de aprendizagens sobre consciência com a diversidade, consciência das injustiças e a 

possibilidade da transformação social. 

 

Palavras-chave: Atuação do pedagogo. SEMTAS. Educação Social. Pedagogia Social. 

Educação Não Escolar.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis concerns the problem about the pedagogue actuation in the social education into 

no scholars‟ places. It search to understand the context and the social pedagogue role to his 

praxis and formation that enlarger the possibilities of the social educative practices into no 

scholars‟ places. In this direction, we developed an investigation about the actuation of the 

pedagogues-educators in Natal city, in the 2007-2010 periods, into Municipal Secretary of the 

Labor and Social Assistance (SEMTAS). Considering that pedagogues are regularly attached 

in social educators profession as municipals public employees, we‟re the objective to evaluate 

their role into the social executed in the no scholars‟ places, with the focus in the 

environmental dimensions of theirs work‟s places, pedagogical organization, institutional 

management and the professional formation. It privileged in this research the Specialized 

Reference Center of Social Assistance II (CREAS II), the Passages Houses‟ I, II and III, the 

Social-Educative Measures in Open Environment Execution Program of Natal city 

(PENSEMA) and the Pitimbú Educational Center (CEDUC-Pitimbú). To realize this study it 

developed a research with qualitative nature by critic ethnography approach privileging those 

information collected with the social pedagogue-educators of the mentioned places. Through 

the methodological procedures adopted; beyond the bibliographical review we remarked the 

documental research, the semi-structured interview, the questionnaires-routes and the field 

observations. The analytical results revealed that the politics to the social education in Brazil 

historically came been dimensioned by the fight of social movements demanding the 

fundamental rights to the excluded people; that the SEMTAS politics of social education 

present a relative basic social protection to the excluded children and young people specially 

into law view; that the politics of social education in Natal city it‟s close of the logic of 

sanitarian attention about the disadvantaged groups; that the conceptual, methodological and 

formatives fragilities needs to the social pedagogues-educators praxis into non scholars places 

made difficult the operation capacity of a educative proposition anchored in a institutional 

action guided by the idea of emancipator education; that the SEMTAS take face several 

difficulties to developed a web assistance as preview in the reception proposition elaborated 

by the social pedagogues-educators. However in despite the tensions we remarked the value 

of this potentiality to the non scholar social education in her attempt to constitute herself in a 

legitimate space to the pedagogue professional actuation. In despite the obstacles to work and 

formation quotidian, across those non scholar spaces in the municipalities‟ institutes to the 

social politics, it demonstrated personal sensibility and professional creativity in learning 

mediations and educative action to the children and younger derived from exclusion process 

and the social iniquities. 

 

 

Key-words: Pedagogue actuation. SEMTAS. Social education. Social pedagogy. Non scholar 

education. Education and social politics.                                         
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RESUME 

 

 

Cette thèse concerne la problématique de l‟actuation du pédagogue de l‟éducation sociale 

dans des espaces non scolaires. On cherche à comprendre le contexte et le rôle du pédagogue 

social pour la praxis et la formation qui augmentent les possibilités de la pratique éducative 

sociale dans des espaces non scolaires. Dans ce sens, nous développons une investigation sur 

l‟actuation des pédagogues-éducateurs sociaux à Natal-RN, dans la période de 2007 à 2010, 

au Secrétariat Municipale du Travail et de l‟Assistance Sociale (SEMTAS). En considérant 

que ces pédagogues sont régulièrement attachés à la profession d‟éducateurs sociaux entant 

qu‟employés municipaux, on a l‟objectif d‟évaluer son rôle à l‟éducation sociale réalisée dans 

des espaces non scolaires ayant le focus sur les dimensions environnementales de leur locaux 

de travail, à l‟organisation pédagogique, à la gestion institutionnelle et à la formation 

professionnelle. On a privilégié dans cette recherche le Centre de Référence Spécialisé de 

l‟Assistance Sociale II (CREAS II), les Maisons de Passage I, II et III, le Programme 

d‟Exécution de Mesures Socio-Éducatives en Milieu Ouvert de la ville de Natal (PENSEMA) 

et le Centre Éducationnel Pitimbú (CEDUC-Pitimbú). Pour réaliser cette étude, on a 

développé une recherche du genre qualitative par l‟approche ethnographique critique, en 

privilégiant les informations récoltées avec les pédagogues-éducateurs sociaux des espaces 

mentionnés. Parmi les procédures méthodologiques adoptées, en plus de la révision 

bibliographiques, on peut détacher la recherche des documents, les entrevues semi-

structurées, les questionnaires-routes et les observations de terrain. Les résultats de analyses 

ont révélés que les politiques pour l‟éducation social au Brésil, historiquement sont 

dimensionnées par la lutte des mouvements sociaux qui revendiquent les droits fondamentaux 

des exclus ; que la politique d‟éducation sociale da SEMTAS présente une relative protection 

sociale de base pour les enfants et les jeunes exclus surtout par l‟optique du droit ; que la 

politique de l‟éducation sociale à Natal-RN s‟approche de la logique de l‟attention sanitaire 

devant les groupes démunies ; que les fragilités conceptuelle, méthodologique et formative 

nécessaires à la praxis des pédagogues-éducateurs sociaux dans des espaces non scolaires 

rendent difficiles l‟opérationnalité d‟une proposition éducative ancrée sur une action 

institutionnelle orientée par l‟idée d‟une éducation émancipatrice ; que la SEMTAS affronte 

plusieurs difficultés pour développer la réception en réseaux, comme prévue dans la 

proposition d‟accueil élaborée par les pédagogues-éducateurs sociaux. Cependant, malgré les 

tensions, on peut souligner la valeur de cette potentialité d‟éducation sociale non scolaire dans 

la tentative à constituer un espace légitime d‟actuation professionnelle pour le pédagogue. 

Malgré les obstacles du quotidien du travail et de la formation, au travers de ces espaces non 

scolaires dans les institutions municipales pour les politiques sociales, on a démontré 

sensibilité personnelle et créativité professionnelle dans la médiation des apprentissages et 

dans l‟action éducative pour les groupes des enfants et des jeunes originaires des processus 

d‟exclusion et des iniquités sociales. 

 

 

Mots-clés : Actuation du pedagogue. SEMTAS. Éducation sociale. Pédagogie sociale. 

Éducation non scolaire. Éducation et politiques sociales.                       
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1 A ATUAÇÃO DOS PEDAGOGOS NOS ESPAÇOS NÃO ESCOLARES DA SEMTAS 

COMO OBJETOS DE ESTUDO: REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS DA PESQUISA  

 
 

Se tens um coração de ferro, bom proveito.  

O meu, fizeram-no de carne, e sangra todo dia. 

José Saramago 

 

Começamos este trabalho epigrafados por Saramago, para avisar, a quem por este 

texto quiser se aventurar que aqui tratamos de pessoas, pessoas com coração, coração de 

carne, coração que sangra todos os dias. Pessoas desvalidas de toda sorte, e com uma história 

a ser modificada, com uma vida à espera de transformação. 

Esta Tese de Doutorado estuda a temática “atuação do Pedagogo em Espaços de 

Educação Social” na tentativa de desenvolver uma avaliação do papel do pedagogo na 

educação social realizada nos espaços não escolares da SEMTAS, em Natal-RN, no período 

de 2007 a 2010. Investiga a sistemática de Educação Social implementada por meio das ações 

da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) no Município de Natal, 

Rio Grande do Norte, a partir do ano de 2007.  

Essa proposta de Educação Social busca configurar-se como um mecanismo 

institucional, de estruturação pedagógica socioeducativa na perspectiva de acolhimento 

interdisciplinar de sujeitos em situação de risco social. A equipe de educadores sociais, no 

atendimento dos sujeitos vítimas da vulnerabilidade social, desempenha uma tentativa de 

atendimento integral aos excluídos buscando envolver pedagogos, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas, psicopedagogos, dentistas, 

educadores físicos, advogados, arte-educadores, entre outros profissionais da área de saúde e 

das licenciaturas no atendimento social com vista à inclusão social dos sujeitos excluídos. 

O contato com as Secretarias Municipais de Natal nos revelou, desde o início da 

investigação, que dentre a ampla possibilidade de atuação não escolar (sociedade civil 

organizada, sindicatos, associações, diferentes espaços de trabalho, espaços de educação 

especial, espaços de educação do campo, espaços de educação dos excluídos, presídios, 

museus, lazer, espaços religiosos, clubes, parques ecológicos, ONG, entre outros) o pedagogo 

tem encontrado ampla atuação no âmbito do trabalho pedagógico de atenção aos excluídos 

sociais. Essa constatação nos moveu ao reconhecimento da necessidade de uma investigação 

que situa o pedagogo no panorama da Educação Social, da pedagogia social e dos espaços não 

escolares enquanto categorias de análises de amplo interesse na linha de pesquisa “Currículo e 
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Práticas Pedagógicas” e na base de pesquisa “Epistemologia e Ensino-Aprendizagem: Escola 

e Socialização” que fazemos parte junto ao Programa de Pós-Graduação na UFRN. 

O recorte temático construído a partir das leituras e do contato com as empirias, os 

espaços não escolares da SEMTAS, nos moveu a celebrar um significativo referencial teórico. 

Assim, o estudo está fundado no pensamento sociológico de Guiddens (2005), Santos (1996; 

2001; 2003) e de Ferreira (2006; 2009); no ponto de vista político considera as contribuições 

de Cabral Neto (2004), Torres (1992) e Teodoro (2003); na teoria que respalda a Educação 

Social destaca Petrus (2003), Trilla (2003) e Romans (2003); na perspectiva da Pedagogia 

Social demarca Paulo Freire (2003), Makarenko (1990), Pistrak (1981), Charlot (1979) e Peter 

Mclarem (2002); e no arcabouço teórico da educação Não Escolar cita Simson (2003), Park 

(2003) e Fernandes (2003). 

A tese estabelece como ponto de partida o entendimento de que a inclusão social é 

algo que se aprende, todavia é preciso um processo intencional de educação social com 

profissionais devidamente preparados para poder mediar saberes sócio-cognitivos relevantes 

na atual sociedade pedagógica, sobretudo nos espaços não escolares de acolhimento de 

excluídos sociais em que há inserção de pedagogos.  

Nesse ínterim, o pedagogo deve ser entendido como um ator social necessário ao 

atendimento interdisciplinar, enquanto componente importante para a avaliação dos 

fenômenos complexos e multifacetados da educação social, como no caso das demandas da 

SEMTAS em que ocorre acolhimento de crianças e jovens em situação de risco social.  

Diante desses entendimentos, efetuamos o estudo tomando a proposta de Educação 

Social operacionalizada pela SEMTAS como espaço de reflexões na perspectiva da 

transformação social. A pesquisa considera a Educação Social e a Pedagogia Social como 

áreas complementares e compósitas de saberes que devem fundamentar a práxis dos 

pedagogos nos espaços não escolares.  

O sentido de educação social coaduna-se a uma área de formação bem mais ampla do 

que o sentido de escolarização. A vida social é fundamental para o desenvolvimento humano 

por meio da cultura de emancipação humana. 

Quanto mais se sabe sobre o sistema social, político, econômico e cultural em que se 

vive, maior é a capacidade de formar os sujeitos para serem pessoas mais solidárias, mais 

conscientes de seus direitos e, conseqüentemente, mais participativas nas decisões 

correspondentes ao futuro da sociedade reflexiva (GIDDENS, 2005). 

A sociedade capitalista é extremamente competitiva, individualista, cultivadora dos 

sentimentos de perfeição, discriminação, repressão e falso humanitarismo enquanto 
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condicionantes das tramas sociais. O tempo de hoje clama para que educar e socializar deixem 

de ser interesses secundários na agenda das instituições sociais educativas, passando a ser 

prioridade tanto quanto a ênfase na instrução intelectual. 

O compromisso com os excluídos visa ao enxergar lúcido das questões políticas e 

sociais do país. Nessa perspectiva, é necessário pensar a educação como uma possibilidade 

viável para resgatar os valores humanos, adormecidos na história do desenvolvimento sócio-

econômico do capitalismo. 

A Educação Social é a área ou universo de atuação educativa que objetiva que 

indivíduos em risco social se formem adquirindo saberes sociais necessários para a 

consciência da inclusão social.  

 

A melhor forma para descrever a acepção da Educação Social é o “ar de 

família”, formado pelo acolhimento mediante processo educativo que 

compartilha os seguintes atributos: dirigem-se prioritariamente ao 

desenvolvimento da sociabilidade dos sujeitos; têm como destinatários 

principais os grupos em situação de conflito social; têm lugar em contextos 

ou por meios educativos não-formais (TRILLA, 2003, p. 28). 

 

  

Por sua vez, a Pedagogia Social deve ser entendida como marco teórico e 

metodológico que conceitualiza, formula, implementa, avalia e investiga sobre os 

conhecimentos necessários à Educação Social, possibilitadora da transformação social 

(TRILLA, 2003).  

A Pedagogia Social se insere no campo epistemológico das ciências da educação que 

tem como objeto de estudo a aprendizagem social nos cenários de educação que necessitam 

potencializar o valor da vida dos sujeitos nas perspectivas individual e coletiva. Trata-se de 

uma temática transversal necessária aos currículos de cursos de ensino superior, sobretudo 

daqueles veementemente envolvidos com o desenvolvimento do sujeito humano e social, na 

medida em que notabiliza a filosofia da ação focada nos valores humanistas e sociais. É um 

convite para pensar o desenvolvimento humano como um fenômeno social e epistemológico. 

A proposta metodológica envolve a construção de conceitos na perspectiva sócio-

histórica, a valorização do contexto social local, o movimento curricular interdisciplinar nas 

atividades pedagógicas desenvolvidas, a valorização da diversidade por meio do respeito à 

variedade e a convivência com as diferenças, a sociocognição, a formação da personalidade 

envolvendo o estabelecimento da identidade social, do pensamento integrado em que se 

constroem as reflexividades sociológica, histórica, filosófica, política, antropológica e do 
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intelecto do sujeito como pessoa autônoma e indivíduo crítico esclarecido (FERREIRA, 

2009). 

A Educação Social por meio da pedagogia Social reivindica o desenvolvimento 

humano e social para além da lógica da constatação, da reprodução e da conformação.  

Os Espaços Não Escolares de Educação Social são os ambientes de contribuição de 

aprendizagens sócio-culturais relevantes, adequados para a operacionalização do modelo 

teórico-prático da Educação Social e da Pedagogia Social em função de também coadunar 

iniciativas que tratem de oportunidades de acolhimento às vítimas da exclusão social. 

 

O Espaço Não Escolar trata de um lócus que assume o desafio de ultrapassar 

as marcas socialmente e culturalmente circunscritas pelo sistema escolar 

formal, no desenvolvimento das práticas voltadas para crianças, jovens, 

adultos e idosos. Nesses espaços o compromisso pedagógico deve ser de 

complementação de aprendizagens sócio-culturais que a escola sozinha não 

dá conta de abarcar. Assim, as aprendizagens ocorrem de forma não 

obrigatória, sem repressão, pois o envolvimento e a inspiração acontece no e 

pelo processo de aprendizagem estabelecendo uma relação prazerosa com o 

aprender, notadamente quando os aprendentes são determinados grupos de 

excluídos (SIMSON, 2001, p. 10). 

   

As possibilidades de espaços não escolares são muito mais vastas do que tão-somente 

o lócus de acolhimento do excluído social. Na presente sociedade pedagógica em que se 

verifica a intensificação da cultura pela busca constante do conhecimento, a escola, enquanto 

espaço diplomante, não é suficiente para responder a demanda social de formação. Assim, as 

demais instituições sócio-culturais assumem, cada vez mais, funções educativas. 

Os principais movimentos pedagógicos que reforçaram a idéia de ampliação educativa 

para além do formalismo institucional da escola foram a tendência pedagógica libertária e a 

tendência pedagógica libertadora. Ambos movimentos pedagógicos denotaram crítica ao 

processo de escolarização liberal dominante e burguês diplomante, realçando o lugar 

privilegiado da colaboração mútua das diversas instituições sociais para a construção da 

identidade, da cidadania participativa, da transformação social e da promoção do discurso 

argumentativo sobre a interpretação e a significação da dignidade humana e social. 

Segundo Antônio Nóvoa em palestra proferida no Encontro Nacional de Didática e 

Prática de Ensino (ENDIPE), reunião do ano de 2010, a escola precisa fortalecer o diálogo 

com outras instituições sociais urbanas. Sozinha, não alcançará a responsabilidade de 

desempenhar todas as suas atribuições historicamente criadas. Essa compreensão implica em 

pensar na articulação de uma rede de instituições que vai além da atuação docente. A escola é 
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apenas uma peça na rede. É necessário repensar o contrato educativo com algumas 

possibilidades importantes de instituições sociais.  

A eminência dos espaços não escolares promove a lógica de uma parceria possível no 

sistema educativo, cujas características se afastam e se aproximam da escola. No caso da 

SEMTAS, percebemos uma ampla diversidade de programas sociais que serão citados se 

constituem palco de espaços não escolares voltado para a formação de sujeitos em ações 

afirmativas.  

Todavia, apesar dessa agenda extensa de projetos de formação social, a presente tese 

tomará exclusivamente os espaços de educação não escolar de acolhimento aos excluídos 

sociais da SEMTAS, pois, segundo constatamos, é nesse lócus em que ocorre a inserção do 

pedagogo como ator social efetivamente operacionalizador das práticas de educação social.    

O Pedagogo tem se caracterizado como um profissional que tem demarcado seu 

espaço junto às tentativas de políticas de inclusão social por meio de oportunidades de 

Educação Social. A presença do Pedagogo tem sido cada vez mais contundente dentre os 

membros de equipes promotoras de atendimento interdisciplinar em propostas de Educação 

Social em Espaços Não Escolares. Acreditamos que essa constatação foi respaldada pelos 

encaminhamentos propostos na Resolução nº 1 de 15 de maio de 2006 do Conselho Nacional 

de Educação (CNE), que reza que o egresso do Curso de Pedagogia deverá está apto a 

planejar, executar, coordenar, acompanhar e avaliar projetos e experiências educativas não-

escolares, no parágrafo 4 e inciso II.  

No Estado do Rio grande do Norte, a partir do ano de 2007, deu-se início a prática de 

inclusão do Pedagogo nas equipes de Educação Social por meio da oportunidade de política 

de Educação Social desenvolvida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 

(SEMTAS). Os teóricos da incipiente discussão sobre os espaços não escolares de 

desenvolvimento de educação social lembram que 

 

 

A educação formal nem sempre foi consciente, ou capaz, de evoluir ao ritmo 

das mudanças operadas no âmbito da educação mais genericamente 

considerada. A educação formal moveu-se com pouca aceleração em 

comparação à evolução social e cultural. É como se para os pedagogos o 

tempo da escola tivesse parado. Felizmente nos últimos anos a pedagogia 

soube se reinventar e pôs novamente em marcha o cronômetro da educação. 

Esse sentido renovado de educação, socialização e escolarização é que nos 

permite falar em novos âmbitos da educação (PETRUS, 2003, p. 53). 

 

A proposta citada, ao promover o atendimento às crianças e aos jovens vítimas de 

vulnerabilidade social em Natal, pode ser entendida como um movimento de caráter 
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veiculador do desenvolvimento de ações no âmbito da Educação Social como tentativa de se 

constituir acolhimento pedagógico, e assistência social, aos excluídos em Espaços Não 

Escolares pela ótica do direito.  

O mundo contemporâneo não apenas se apresenta como sociedade pedagógica como 

pede ações pedagógicas mais definidas, implicando uma atuação que os profissionais da 

Pedagogia não estão capacitados a dar. Por outro lado, a modernidade iluminista talvez tenha 

pedido muito à escola, mas depois lavou as mãos quando as elites sociais e econômicas 

abandonaram o ideário da educação pública e perderam o interesse pela sua 

operacionalização, obrigando os intelectuais a desmistificarem o universo do educativo nas 

condições sociais de exclusão do capitalismo (FERREIRA, 2009). Nessa linha do pensamento 

pressupõe-se que 

  

 

Por isso, os Pedagogos não podem mais permanecer na ingenuidade e no 

romantismo. Se não podem eximir-se da natureza prática da ação educativa, 

portanto, de compromissos morais, sua inserção na condição de fim de 

modernidade os obriga a uma abertura científica e tecnológica 

desenvolvendo na prática investigativa um sentido de pluralidade, 

“abarcando a diversidade das abordagens metodológicas e integrando toda a 

complexidade do pensamento científico (LIBÂNEO, 2004, P.193). 

 

 

Em sintonia com o pensamento acima, entendemos que o Pedagogo, ao atuar em 

espaços escolares, e acima de tudo Não Escolares, tem de procurar assumir a complexidade 

integradora que envolve a pluralidade dos sentidos dos saberes e das ações necessárias às 

práticas pedagógicas. Em outro momento desta tese, chamaremos essa postura de inteligência 

reflexiva. Entre outras necessidades, cabe ainda conhecer a realidade socioeconômica do 

entorno de acolhimento. Com base nesses conhecimentos contextuais poderão orientar o seu 

fazer profissional compreendendo as relações sociais, apreendendo as primeiras ideias das 

demandas que desvelam sua intervenção, o que designamos de reflexividade sociológica.  

A educação social destaca, de modo especial, a clareza dos saberes da sociologia da 

educação. Sobre isso, vale destacar as pontuais elucidações de Ferreira (2009) ao pontuar 

brevemente a conceitualização de socialização, educação e escolarização. Para o teórico 

Socialização deriva do vocábulo em Latim Socialis, que significa camaradagem, 

companheirismo, parceria. Educação vem do verbo Latim educare que significa conduzir para 

fora, levar ao mundo, formação de conhecimentos necessários para se apresentar no mundo, 

boa conduta moral e social. Escolarização ou Schola, em latim, e skholé, em grego, 
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significa: tempo de ócio, lazer com ocupação de tempo livre, encontro político para busca de 

conhecimento.  

Diferentemente, a escola de hoje se constitui em estabelecimento fechado, horário 

rígido, pluridisciplinar, controlado, competitivo, modelo de fábrica, lógica tecnocrática, 

ênfase na eficácia econômica, nos resultados, adequação de equipamentos e recursos 

humanos, muito distante do seu sentido clássico na Grécia antiga em que era local e tempo de 

liberdade, de contemplação, de ação e de diálogos em que as lições eram ensinadas enquanto 

os discípulos e os mestres caminhavam em espaços não escolares. Esses últimos pressupostos 

são as proposições que se postulam para os lugares de educação social.    

A Educação Social, na perspectiva da inclusão social, advoga em favor do 

conhecimento humanístico e social como alternativa possibilitadora de círculos de 

conhecimentos múltiplos, de interlocução e de articulação entre as epistemologias necessárias 

para se pensar e problematizar a Educação Social, esse compromisso chamaremos de 

reflexividade filosófica. Cabe ainda destacar a necessidade do compromisso com as questões 

de natureza humana, reflexividade antropológica, considerando também o tempo como um 

elemento importante para a compreensão das realidades que se observam e tenta-se 

transformar, reflexividade histórica. 

Assim, registra-se a importância do Profissional Pedagogo nesse cenário global para 

um trabalho de socialização, sensibilização, informação, capacitação e organização de 

aprendizagens fundamentais para o desenvolvimento humano em cenários de exclusão social 

(ROMANS, 2003). 

Apesar de nosso entendimento quanto à importância do Pedagogo nas equipes de 

atendimento em Educação Social, percebemos que a lógica de atuação dos Pedagogos-

Educadores Sociais, em Natal, por meio da proposta de Educação Social da SEMTAS, não 

atende plenamente aos objetivos da Educação Social transformadora postulada pelos teóricos 

progressistas da educação (CHARLOT 1979; PETER MCLAREM, 2002; FREIRE, 2003; 

PISTRAK, 1981; e MAKARENKO, 1990). Esse entendimento é fruto da constatação de que 

as práxis desenvolvidas pelos educadores sociais, notadamente aqueles formados em 

Pedagogia, não proporcionam efeitos educativos na dimensão social que potencialmente 

podem alcançar.  

Vários elementos nos fazem avaliar a fragilidade da proposta de educação social da 

SEMTAS. Sobre isso, destacamos as constatações de que a dimensão ambiente físico-

institucional (espaço físico, recursos materiais, caixa não escolar) precisa melhor se organizar 

para potencializar o suporte das práticas pedagógicas e institucionais do pedagogo social. 



24 

 

O aspecto institucional da SEMTAS, com relação aos espaços progressivos de 

acolhimento, talvez, seja hoje o maior problema a ser superado. O percurso desses espaços 

educativos demarca a promoção para uma situação institucional e pedagógica em pior estado 

de desenvolvimento, mais fragilizada, mais sucateada e menos formada para o acolhimento 

dos excluídos. 

Merece ainda ser denunciada a ausência de representantes das ciências sociais e 

políticas. Esses atores precisam aparecer no atendimento interdisciplinar da proposta de 

educação social, distanciando-se da lógica do tratamento do excluído como alguém com 

problema de saúde, conforme observamos.  

Entendemos que a maturidade da vida social dos indivíduos excluídos envolve a 

formação para a sociabilidade. No caso da SEMTAS percebemos que apesar da presença 

efetiva dos pedagogos nas equipes interdisciplinares, a maioria substantiva dos componentes 

são provenientes da área de saúde (psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas 

ocupacionais, médicos, dentistas etc.). Essa constatação nos sugere que a questão do excluído 

social é percebida como causa sanitária devendo ter tratamento clínico para a cura, ao invés 

da compreensão do ponto de vista do processo histórico e cultural de exclusão social 

colonialmente imposto ao povo brasileiro.     

Com isso, percebemos a falta de sociólogos, historiadores, filósofos, antropólogos e 

cientistas políticos na equipe de acompanhamento interdisciplinar dos acolhidos, em 

detrimento da supremacia dos profissionais clínicos. Nessa ótica, entendemos o quanto é 

estratégica a inserção tão-somente do pedagogo, como representante dos estudiosos humanos 

e sociais anteriormente mencionados. Essa ocupação isolada do pedagogo no espaço não 

escolar é contraditória, merecendo, por isso, ressalva crítica quanto a sua realização.   

Reconhecer a importância do pedagogo na equipe de educação social da SEMTAS 

significa também ter que se amarrar suficientemente ao mastro para ouvir o canto da sereia 

(Odisséia). Ora, com o pedagogo, a atenção não escolar do oprimido tem, por um lado, a 

presença de um formador que gera resultado imediatista pelo ativismo prático que é capaz de 

provocar; por outro, sua presença, legitima a alienação do ciclo hegemônico de exclusão 

social já que sozinho não promove a transformação social desejada, sobretudo, porque lhe 

falta à compreensão reflexiva, crítica, científica e holísticas das questões subjacentes a 

inclusão social marginal operante.    

A lógica da desigualdade social como doença também é percebida na medida em que 

verificamos que quanto maior a idade e a infração cometida, mais afastados da área urbana 

ficam os espaços de acolhimento dos excluídos sociais, como se o isolamento e a negação das 
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condições necessárias para uma qualidade mínima da dignidade humana, fosse a resposta 

satisfatória para a crença de que na qualidade de incuráveis não é preciso se fazer mais do que 

o isolamento garantido.     

Quanto à organização pedagógica, enfatizamos que os espaços pedagógicos são 

lugares de poucas reflexividades. As atividades de ensino-aprendizagem mais desenvolvidas 

no programa de educação social envolvem a alfabetização, o reforço pedagógico, a aula 

passeio, a formação sócio-cultural, o lazer, a recreação lúdica, as aulas de arte, o teatro, a 

educação física e as práticas de esporte.  

Os problemas de gestão são sinalizados notadamente pela irregularidade nas 

contratações dos educadores da ATIVA, assim como por meio dos problemas de relação entre 

a coordenação e as administrações local e central. É preciso assumir o sentido do trabalho 

processual e intencional, diferentemente do tratamento arbitrário e de improviso percebido no 

acompanhamento administrativo desse programa de educação social.    

Ademais, percebemos as carências no aspecto da formação dos pedagogos sociais, nas 

fases inicial e continuada. Esses elementos condicionam a adesão de posturas de resignação, 

de técnico-burocracia e de conformação por parte dos pedagogos sociais. 

Constatamos dentre os elementos positivos que convergem para possibilidades de 

avanços da proposta de educação social são: a atuação de educadores sociais criativos; a 

política de inclusão social na ótica do direito; a inserção do pedagogo na equipe 

interdisciplinar; o desejo de ser e viver dos excluídos sociais; a consciência dos pedagogos 

sociais sobre a necessidade de ampliação das reflexividades sociológicas, filosóficas, 

antropológicas, política e filosófica; a consciência dos pedagogos sociais sobre o diálogo com 

sociólogos, filósofos, antropólogos, entre outros; o desejo de formação continuada nas áreas 

de interesse da pedagogia social; o reconhecimento dos espaços férteis de reflexividades 

pedagógicas; disponibilidade de recursos pedagógicos elementares; a qualidade do cuidado 

humano com os excluídos das Casas de Passagem; e a compreensão da necessidade do 

acolhimento interdisciplinar. 

O objeto dos contextos Não Escolares de práticas educativas sociais trata 

primordialmente de ações educativas orientadas especificamente para os carentes sociais em 

função de alguma situação de conflito ou risco (PETRUS, 2003).   

O modo de produção capitalista na conjuntura atual do ideário neoliberal, além de 

reproduzir o contexto da exclusão social, tem interferido sistematicamente no âmbito político, 

econômico e cultural do cenário mundial, e em particular, nas políticas de inclusão social dos 

Estados a caminho do desenvolvimento. A doutrina neoliberal prega o estímulo à economia e 
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ao consumo por meio da lógica da privatização, inclusive, apoiando medidas que focalizam a 

redução dos investimentos públicos na área das políticas sociais, fortalecendo a lógica do 

Estado Mínimo. 

A influência do capitalismo no escopo das políticas públicas sociais, notadamente 

dos países pobres ou em desenvolvimento, é o responsável pela vinculação histórica da 

política educacional à assistência social. Essa vinculação tem influenciado negativamente a 

inclusão social, o mecanismo de distribuição social de renda e o avanço da escolaridade dos 

brasileiros, principalmente, dos que se encontram em risco social (GENTILI, 1995).  

Dentre as propostas de revitalização do capital por parte dos neoliberais, seguem-se 

medidas de enxugamento do aparelho estatal e práticas que podem constituir um novo 

paradigma de espaço e convivência social, vinculado ao mercado globalizado. As 

transformações que ocorrem no seio do Estado vêm operando no plano das políticas públicas, 

conforme Draibe (1993), um processo de fortalecimento da focalização, descentralização, 

desregulamentação e privatização dos serviços públicos, em especial no plano das políticas 

educacionais. 

 

 A concepção liberal de direitos, onde os direitos são concedidos como se 

estivessem opostos aparece como substituto da versão “integrada” de 

direitos. O direito individual negativo de não interferência com a liberdade 

de aprender é colocado em oposição ao direito positivo de todos à educação. 

Os direitos sociais coletivos, que são uma garantia ao exercício da liberdade 

individual à educação ficam isolados e o seu conteúdo é esvaziado. Desse 

modo, a garantia estatal dessa liberdade individual é apropriada pelos 

investigadores privados em educação (TEODORO; TORRES, 2005, 216).  

 

 

A lógica perversa da privatização e da implementação da política de assistência social 

atrelada à educação, na ótica da violação do direito social coletivo à educação, portanto, têm 

todo um significado se forem analisadas a partir desse contexto de reestruturação produtiva e 

de crise fiscal do Estado, orientado pelo debate político neoliberal. A política neoliberal 

concebe a redefinição do capitalismo como uma luta contra o Estado de Bem-Estar Social 

enquanto modelo de capitalismo que opera diante da lógica de estado forte para as políticas 

sociais (ANDERSON,1995). 

Em contextos neoliberais, o que se verifica é uma distribuição de parca renda para as 

políticas sociais. Nesse cenário observa-se ainda a tentativa de fundir as políticas sociais de 

educação e de assistência social.  Todavia, importa lembrar que tais políticas são necessárias, 

mas não podem assumir a configuração de unilateralidade que se impõe, haja vista que 
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apresentam seus próprios objetivos. Na política de Educação Social que pesquisamos, 

verificamos a extensividade dos interesses globais neoliberais na política local de Educação 

Social operacionalizada por meio da SEMTAS.  

 

 
O estudo de políticas e a compreensão do seu impacto global exige uma 

abordagem que analise reformas no contexto do desenvolvimento social de 

longo prazo, que tenha em consideração continuidades em regulação social e 

governamental. Uma tal abordagem exige estudos da macro e da micro 

transformação da regulação dos serviços públicos e da educação. A relação 

Educação-Estado-Democracia é talvez o desenvolvimento mais importante a 

ter em consideração na análise das transformações correntes (TEODORO; 

TORRES, 2005, 216).  

 

 

Tomando como máxima a afirmação final do parágrafo anterior, lamentavelmente, 

verificamos o distanciamento da política da SEMTAS e demais espaços empíricos desta tese 

com relação à aproximação da ideia transformadora Educação-Estado-Democracia. Com 

relação a isso, o que se verifica na política de Educação Social de Natal por meio da prática 

dos educadores sociais da SEMTAS é a tentativa de vincular as políticas de educação e 

assistência social, exatamente pela obediência da gestão municipal local às lógicas de 

focalização, descentralização e desregulamentação impostas pelo contexto neoliberal.  

Além desses elementos, percebemos a materialidade das imposições neoliberais por 

meio da incorporação de educadores sociais em Espaços Não Escolares, notadamente de 

Pedagogos, sem a devida assistência pedagógica, institucional, financeira e formativa. Mais 

que isso, verifica-se que nos espaços escolares também ocorre a tentativa de aproximação 

entre assistência social e educação. Isso fica evidente na medida em que as escolas tornam-se 

espaços veiculadores dos vários programas sociais assistenciais por meio de dispositivos 

neoliberais, como o repasse de bolsas ou rendas de caráter mínimo. Essas lógicas que tentam 

imprimir um efeito imediato na aparência da inclusão social, não têm assegurado eficazmente 

a inserção, a permanência escolar, o sucesso das aprendizagens e a inclusão social na 

perspectiva da qualidade social (GENTILI, 2005). 

Muitas vezes, as políticas de assistência social em parceria com as políticas públicas 

de educação, emanadas em contexto neoliberal, implicam critérios de auxílio financeiro, 

assistindo as condições econômicas da família, sobretudo, por causa da inserção precoce da 

criança no trabalho infantil, na situação de pedintes, de prostituição, de envolvimento com as 

drogas, com a violência e com o abandono familiar. Os processos de marginalização e de 
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exclusão social são veiculados por meio do esquecimento social, afetivo e pedagógico 

efetivados nas tramas das relações sociais. 

A interrelação entre educação e assistência no âmbito das políticas sociais termina por 

resultar em uma indefinição conceitual e de ações, com efeitos muito mais prejudiciais do que 

benéficos no que concerne à política de inclusão social afluente e significativa. Isso gera a 

distorção do papel da educação notadamente dos Espaços Não Escolares voltada para os 

segmentos mais vulneráveis, significando, muitas vezes, o retorno imediato de uma renda, 

ocasionando a propagação da ideologia de que a educação por si mesma é fonte originária de 

renda, como propõe a lógica da teoria do capital humano (GENTILI, 1995).  

Na análise da política de Educação Social do Brasil, cabe lembrar que, historicamente, 

ela vem sendo dimensionada tendo como suporte a luta dos Movimentos Sociais 

reivindicativos por políticas públicas que garantam os direitos fundamentais aos excluídos, 

por isso há ainda um grande descompasso entre possibilidades de discurso e de práticas na 

Educação Social. Nesse pensamento crítico, cumpre ainda lembrar a fragilidade da política 

pública no sentido de não atender à proteção social básica e à inclusão social na sua plenitude 

quando se propõe a desenvolver atenção pedagógica voltada para o desenvolvimento humano 

do excluído. No caso da SEMTAS, nosso campo de estudo, percebemos que isso é verificado 

na medida em que ocorrem inúmeras dificuldades para se desenvolverem as ações articuladas 

por meio do atendimento em rede prevista na proposta dos próprios Pedagogos-Educadores 

Sociais a ela vinculados.  

Cabe ainda expor que o atendimento neoliberal que focaliza a educação de cunho 

assistencial social, apresenta outra característica básica, o atendimento em regiões que 

apresentam elevada pobreza e baixos índices educacionais. Essa realização está em acordo 

com as orientações que o Brasil recebe dos agentes financeiros internacionais, sobretudo, do 

Banco Mundial (BIRD) e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Tais agências propõem 

que o Estado deve atuar nessas regiões, aliviando a situação de pobreza absoluta e 

incentivando a educação como fonte de crescimento econômico. A proposta dos organismos 

internacionais, em linhas gerais, é promover a melhoria dos índices quantitativos de inclusão 

educacional, escolar e Não Escolar, das populações com baixo poder aquisitivo, como 

mecanismo e garantia de inserção à cidadania (CASTRO, 2001).   

Diante desses elementos, concordamos com o pensamento de Guiddens em que 

 

A democracia continua sendo crucial, porque os grupos da área da 

subpolítica fazem exigências diferentes e possuem interesses divergentes. Só 
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um governo democrático pode avaliar e reagir a essa diversidade de 

reivindicações e de inquietações. A democracia não deve se limitar a esfera 

pública. Cada pessoa pode desenvolver a democracia das emoções que 

implica na participação ativa dos sujeitos. Essa democracia movida pela vida 

pessoal avança na medida em que os relacionamentos sejam construídos 

sobre o respeito, a comunicação e a tolerância (GIDDENS, 2005, p. 540). 

 

 

A presente pesquisa pontua que a Educação Social e a intervenção do Pedagogo nos 

Espaços Não Escolares devem está condicionada à ótica do direito, à lógica de Estado de bem 

estar social, as políticas sérias que verdadeiramente viabilizem a prática integral de inclusão 

social do excluído e a uma contundente formação social do educador focada no horizonte da 

Pedagogia crítica, reflexiva e social. Essas proposições articuladas podem colocar os 

excluídos em condições de uma efetiva participação social, formando sujeitos que possam 

interpretar suas existências e experiências de vida.  

Sob esse olhar convém refletir sobre a formação do Pedagogo como profissional que 

também atua na Educação Social voltada para o desenvolvimento humano no acolhimento de 

vítimas da marginalização, da inadaptação, dos toxicômanos, dos presos, da infância 

maltratada, da pobreza, entre outros indivíduos invizibilizados.  

Assim, chamamos atenção para o fato de que a pedagogia social requer uma sólida 

formação com saberes e fazeres que realmente dêem conta da complexidade e dos desafios 

que se enfrentam. Isso significa repensar os cursos de formação superior dos profissionais 

cogitados para assumirem a função interdisciplinar de educador social, notadamente para o 

curso de Pedagogia. Sobre isso realçamos a necessidade da transversalidade dos temas 

Educação Social, Pedagogia Social e Espaços Não Escolares nos escopos curriculares dessa 

formação conforme salientaremos no corpo dessa tese. No nosso entendimento, somente por 

meio dessa reinvenção formativa – aqui demarcamos o recorte para a Pedagogia – podemos 

conjecturar bases para a superação do esvaziamento conceitual, metodológico, prático e 

formativo necessários às práxis dos Pedagogos-Educadores Sociais em Espaços Não 

Escolares (PETRUS, 2003). 

 

A educação é algo que vai muito além da influencia do sistema escolar. A 

escola é possivelmente a mais importante instituição social criada pelo 

homem, mas deve ser repensada e adaptada às novas realidades do mundo. 

Isso implica na ampliação da lógica curricular dos cursos de formação dos 

professores. A formação docente para o mundo atual em crise deverá 

contemplar competências sociais suficientes e necessárias para desvelar a 

realidade e os direitos do outro, assim como capacitar para a 

operacionalização e participação de projetos sociais, realçando o pilar da 

educação do século XXI “aprender a viver juntos” (PETRUS, 2003, p. 61). 
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Os saberes sociológicos, antropológicos, filosóficos, psicológicos e políticos 

necessários à profissão do Pedagogo-educador social interferem substancialmente na inclusão 

e permanência das vítimas sociais em relação aos Espaços Não Escolares. A Educação Social 

clama por uma instituição formativa que se ocupe em refletir sobre emoções, conflitos sociais, 

televisão, marginalização, violência, tribos urbanas, drogas, gangues, entre outros tópicos 

emergentes. 

Diante dessas proposições, é importante deixarmos claro que no nosso entendimento 

a educação não deve ser a única responsável pelo combate à exclusão social, pois, não é ela 

quem a produz, porém, pode contribuir para atenuar os condicionantes sociais excludentes. A 

educação pode contribuir para apontar e criticar a exclusão social, inclusive, criando 

caminhos de organização dos Movimentos Sociais.  

No nosso entendimento, a formação do Pedagogo como profissional para também 

atuar na Educação Social, na perspectiva que conduz ao desenvolvimento humano, com 

relação à oportunidade de acolhimento dos excluídos em Espaços Não Escolares requer uma 

formação que deve ser permeada transversalmente por reflexões, críticas e pesquisas sobre 

Educação Social, Pedagogia Social e Espaços Não Escolares enquanto horizontes conceituais 

necessários, bem como políticas e dinâmicas de formação que assegurem uma sólida 

formação inicial, que mobilize a diversidade dos saberes na perspectiva da transformação 

social, uma permanente formação continuada, uma contundente capacidade de pesquisa, boas 

condições de trabalho, melhorias salariais, melhorias institucionais e significativos planos de 

cargos e carreira (TARDIF, 2003). 

Essas considerações introdutórias em torno dos referenciais e do contexto em que se 

criam e se situam os objetos desse estudo (atuação dos Pedagogos nos espaços de Educação 

Social da SEMTAS), permitem trazer a proposta de Educação Não Escolar à discussão acerca 

de suas ações e acepções educativas orientadas para o desenvolvimento da sociabilidade dos 

sujeitos acolhidos em função da condição de exclusão social em que se encontram. 
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1.1 DAS QUESTÕES PROPOSTAS PARA O ESTUDO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA   

 

 
Quem não estiver confuso, corre o risco de 

estar enganado.  

                               (Nóvoa, 2010) 

                                                                                         

O presente trabalho está organizado e estruturado em seis capítulos. Os estudos 

desenvolvidos no primeiro momento, que compreendem as reflexões introdutórias da tese, 

situam o objeto de estudo (atuação dos pedagogos nos espaços de educação social da 

SEMTAS, em Natal-RN) e os recortes temáticos (educação social, pedagogia social e espaços 

não escolares), os pressupostos teóricos, as posições assumidas pelo estudo, a demarcação da 

problemática da pesquisa, a opção e os procedimentos metodológico, a história de vida 

acadêmica e profissional da pesquisadora.  

O capítulo dois trata da descrição, explicação e avaliação da programação de 

educação social da SEMTAS. Essa Secretaria é tomada campo empírico principal nesse 

momento do estudo porque é dela que coaduna a rede de educação social do pedagogo em 

Natal-RN. O estudo se desenvolve enfocando os aspectos ambiente físico-institucional, 

dimensão pedagógica, gestão e formação, condicionadores da atuação do pedagogo na 

educação social da SEMTAS.  

O capítulo três introduz um quadro descritivo, explicativo e avaliativo da rede de 

descentralização de educação social da SEMTAS, a saber: do CREAS II, das Casas de 

Passagens (I, II e III), do PENSEMA e do CEDUC também privilegiando os aspectos 

ambiente físico-institucional, dimensão pedagógica, gestão e formação do acolhimento aos 

excluídos sociais. Esse capítulo descreve as demandas e as articulações dos diferentes campos 

de investigação. Nele, sistematizamos densas informações descritivas na tentativa de 

dialogarmos sobre a importância social e profissional do Pedagogo na intervenção pedagógica 

de educação social das crianças e jovens vítimas da vulnerabilidade social por meio das ações 

da SEMTAS, em Natal-RN. 

O capítulo quatro consiste no aprofundamento teórico dos recortes temáticos 

(educação social, pedagogia social e espaços não escolares) revelados pela prática social nas 

empirias. Estuda os conceitos os seus fundamentos, acepções e perspectivas considerando a 

literatura que discute tais temáticas e o contexto de apontamentos de necessárias lógicas de 

inclusão social, em cenários de acentuada exclusão social.  

Ainda no capítulo quatro, empreendemos uma discussão sobre as bases conceituais e 

epistemológica consideradas na tese de doutorado. No exercício dialogamos sobre exclusão 
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social e inclusão educacional na ótica dos estudiosos críticos da educação, em particular no 

Brasil, e sobre a implementação de programas assistencialistas vinculados à política social, 

notadamente sinalizando a SEMTAS como um recorte das políticas que veiculam a ideia de 

educação voltada para o atendimento social Não Escolar de atuação do pedagogo.  

O capítulo sinaliza possibilidades pedagógicas, ancoradas na Educação Social e na 

Pedagogia Social como alternativas epistemológicas e operacionais para permear as 

mediações dos Espaços Não Escolares veiculados por pedagogos no acolhimento dos 

excluídos sociais. 

O capítulo cinco continuamos as análises sobre os recortes temáticos da pesquisa e as 

empirias, destacando discussões sobre reconstrução de conceitos, interações, caminhos e 

incertezas no que concerne aos aspectos ambiente físico-institucional, dimensão pedagógica, 

gestão e formação do pedagogo no sentido da intencionalidade e do desenvolvimento  

profissional do pedagogo para atuar com qualidade social nos Espaços Não Escolares de 

Educação Social da SEMTAS. 

 Nessa oportunidade desenvolvemos provocações fundamentais sobre os saberes e os 

fazeres necessários ao Pedagogo-Educador Social apontando a reflexividade como um 

princípio essencial para a práxis do educador social. Sobre isso, chamamos a atenção para o 

fortalecimento da aprendizagem dos conhecimentos sociológicos, antropológicos, filosóficos, 

políticos e históricos nos processos de socialização profissional e de formação do pedagogo. 

A idéia é a de que o pedagogo pode ajudar a aprender a conviver com a diversidade, a 

construir consciências emancipadoras e colaborar para a transformação social além das 

possibilidades escolares na perspectiva de ator/agente/educador social. 

Nas considerações finais, sexto capítulo, abordamos uma organização  provisória 

acerca de nossas análises sobre o objeto de estudo e os recortes temáticos. Tais considerações 

não são por si só o esgotamento do estudo, mas sim, observações que venham a revelar a 

necessidade de continuação de outras pesquisas em torno da temática. 

Uma vista d`olhos cuidadosos sobre a problemática da “atuação do Pedagogo na 

Educação Social realizada em Espaços Não Escolares” sugere procedimentos e mecanismos 

de avaliação e de acompanhamento consistentes, do ponto de vista teórico e prático, pois as 

ações e concepções de políticas até então implementadas nos programas de atendimento de 

Educação Social compreendem atuações e intenções fragilizadas.  

Como anunciado ao longo do texto, o nosso propósito está na avaliação do papel do 

Pedagogo em oportunidades de inclusão social por meio da Educação Social para sujeitos 

vítimas da exclusão social. Com esse foco, fixamos nosso interesse num paradigma libertador 
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da formação das crianças excluídas, questionando os projetos de assistência educacional 

desenvolvidos no âmbito das atuais reformas e programas da educação neoliberal, inclusive 

com relação a ações em desenvolvimento em Natal, estado do Rio Grande do Norte.  

As crianças em risco social, possuem um perfil ajustado com suas histórias de vida 

marcadas por experiências, saberes, hábitos, atitudes e valores. Pensar em uma Educação 

Social para a inclusão social requer referências teórico-práticas permeadas de saberes que 

sustentem as ações pedagógicas críticas, reflexivas e com ênfase em pesquisa, em atenção a 

um projeto de educação libertadora.  

Nesse sentido, destacamos que as ações de educação, inclusive em Espaços Não 

Escolares, que atendem sujeitos excluídos no Brasil revelam a existência de “um modelo 

formativo‟‟, identificado por Paulo Freire (2003), como modelo Hegemônico da Formação, 

que envolve tendências do racionalismo técnico e da formação na ótica academicista e 

tradicional. Nesse modelo, o Pedagogo, o professor e o aluno são reprodutores de saberes 

produzidos por outros atores sociais.             

Essa concepção de Educação tradicional é baseada em determinadas características, 

tais como: treinamento de habilidades (identificadas como competências); conteúdos 

descontextualizados da realidade e distante do processo educativo da escola, dicotomia teoria-

prática; corpo docente composto de mediadores que não tiveram acesso ao estudo de 

conteúdos curriculares sobre Educação Social e Pedagogia Social, salvo raros momentos, o 

que dificulta a mobilização desses saberes da profissão na prática cotidiana (ROMANS, 

2003). 

Outras questões ligadas às situações de dificuldade na realização de Educação Social 

no Brasil ocorrem em função da fragilidade dos contextos formativos, muitas vezes 

desprofissionalizantes, marcadas pelas relações de poder, interesses, assistencialismos, 

saberes fragilizados dos professores formadores sobre a área. Portanto, evidencia-se a 

necessidade de se sugerir ideias teóricas inovadoras de atendimento na Educação Social que 

contribuam para a superação de obstáculos da inclusão social e, sobretudo, que lancem 

alternativas de configurações de formação docente verdadeiramente formadora de Pedagogos 

preparados para o enfrentamento de Espaços Não Escolares. 

Destacamos que frágeis traços do propósito de Educação Social libertadora de Paulo 

Freire encontram-se no perfil das Pedagogas investigadas por estarem atuando nas 

experiências de Educação Social por meio da proposta da SEMTAS. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394/96, amplia as possibilidades da 

atuação profissional dos Professores, incluindo a legitimidade dos Espaços Não Escolares, 
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como é o caso da proposta de Educação Social da SEMTAS, no atendimento de crianças 

vítimas da vulnerabilidade social.  

A atuação profissional do Pedagogo em ambientes Não Escolares está atualmente 

regulamentada nos termos dos Pareceres do Conselho Nacional de Educação CNE/CP nº 

5/2005,  nº 3/2006 e da Resolução CNE/CP nº 1/2006 que por sua vez estão em sintonia com 

o que prescreve a Lei nº 9.394/96, no seu Artigo 64, em conformidade com o Inciso VIII do 

Artigo 3 que trata sobre a formação do professor.   

A Resolução do CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em pedagogia reacende o debate em torno 

da natureza do conhecimento pedagógico, do curso de pedagogia em Espaços de Educação 

Não Escolares, portanto de Educação Social. Isso é percebido mediante os encaminhamentos 

presentes no Artigo 4º, Incisos II e III; no Artigo 5º, Incisos IV e XIII; e no Artigo 6º, Inciso I. 

As prescrições normativas mencionadas reforçam a necessidade para se entenderem 

as transformações de hoje com relação à importância de se pensar a Pedagogia como espaço 

de formação para a Educação Social. A ação do Pedagogo em Espaços Não Escolares designa 

um processo com várias dimensões tais como: a aprendizagem política dos direitos dos 

indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 

aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e 

metodologias que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, 

voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que 

possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão 

do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a 

eletrônica, entre outras.  

 
Hoje há um reconhecimento de que a educação acontece em muitos lugares, 

por meio de várias agências. Além da família, a educação ocorre nos meios 

de comunicação, nas empresas, nos clubes, nas academias de ginástica, nos 

sindicatos, na rua. As próprias cidades vão se transformando em agências 

educativas por meio de iniciativas de participação da população na gestão de 

programas culturais, de organização dos espaços e equipamentos públicos 

(LIBÂNEO, 1996, p. 26). 

 

 

Diante dessas elucidações, importa lembrar que o foco desta pesquisa é investigar o 

processo de Educação Social desenvolvido no interior das ações da SEMTAS em Natal, 

objetivando analisar a estrutura dos atendimentos e os fundamentos teórico-metodológicos 

que apóiam esse projeto de educação social para a atuação Não Escolar do Pedagogo. 
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As questões centrais que orientou a problematização desse trabalho resulta de nossa 

reflexão sobre a questão: “Por que é necessário pensar a Pedagogia como componente 

importante em Espaços Não Escolares? Como os pressupostos da Pedagogia Social que 

propõe um trabalho social que mediatize aprendizagens sobre a Educação Social para o 

desenvolvimento humano? 

A partir daí foram formuladas outras indagações, tais como:  

1) Quais as características do Programa de Educação Social da SEMTAS no 

atendimento pedagógico social dos excluídos a partir dos anos 2007, em Natal-RN?  

2) Como vem sendo pensada e efetivada nos aspectos ambiente físico-institucional, 

dimensão pedagógica, gestão e formação a política de atenção social da SEMTAS, nos 

diferentes espaços não escolares de desenvolvimento?  

3) Qual o sentido de Educação Social, de Pedagogia Social e de Espaço Não Escolar 

evidenciado nas discussões epistemológicas dos pesquisadores progressistas das temáticas?  

4) Como a SEMTAS pode está se organizando para impulsionar potencialmente suas 

propostas de Educação Social e de Pedagogia social nos Espaços Não Escolares considerando 

as dimensões ambiente físico-institucional, dimensão pedagógica, gestão e formação? 

Essas questões pairam sobre a presente pesquisa, tomando a proposta de Educação 

Social da SEMTAS como foco de investigação. Assim, agrupamos essas provocações e 

buscamos de acordo com os objetivos desse estudo apontar nossas compreensões sobre os 

objetos de estudo. 

As revelações advindas dessas inquietações nos revelam o significado da Educação 

Social e dos saberes necessários para a prática na Pedagogia Social da SEMTAS. Nesse caso, 

procuramos identificar não só os avanços, mas os retrocessos, o que ficou encoberto, os 

limites e o que precisa ser identificado como possibilidades da operacionalização dessa 

proposta de acolhimento aos excluídos sociais. 

A leitura atenta sobre o referencial teórico permitiu enunciar o problema, delimitá-lo 

e situar os objetivos da pesquisa. Esse esforço no foco do problema produz a necessidade de 

externarmos os eixos centrais de nossa discussão, assumido nesta tese as expressões focais: 

Educação Social, Pedagogia Social, Espaços Não Escolares, atuação do Pedagogo social. A 

incursão nesses pressupostos nos convida a fazer uma reflexão e uma nova interpretação sobre 

as possibilidades de se avançar nas propostas de inclusão social para a perspectiva do 

atendimento social de qualidade no sentido do acolhimento das vítimas da exclusão social. 

Com isso, chamamos a atenção para o fato de que nos dias atuais é imperativo, para 

os programas de políticas sociais, planejar e desenvolver estratégias de Educação Social 
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ancorados no fazer de Pedagogos Sociais enquanto alternativa efetiva de inclusão social em 

função de mediações libertadoras. Afinal, o pedagogo pode auxiliar a aprender com e na 

diversidade, para a convivência e para a transformação social. 

De modo pontual, é objetivo geral da pesquisa avaliar a atuação do pedagogo na 

Educação Social realizada nos espaços não escolares da SEMTAS em Natal-RN, no período 

de 2007 a 2010, enfocando as dimensões ambiente físico-institucional, organização 

pedagógica, gestão institucional e formação. Em outras palavras, busca-se compreender para 

avaliar os espaços de Educação Social em Natal, realçando a legitimidade da atuação do 

Pedagogo nesses Espaços Não Escolares. 

Especificamente, procura-se descrever as ações da SEMTAS no sentido de relatar a 

ideia de Educação Social desenvolvida pelos Pedagogos que compõem essa política de 

inclusão educacional; problematizar o modelo de educação social no sentido de sinalizar para 

a ampliação das possibilidades de sua atuação profissional com vista a realçar os saberes 

necessários à prática da Pedagogia Social em Espaços Não Escolares; conceituar as 

perspectivas teóricas da Educação Social e da Pedagogia Social caracterizando-as como bases 

epistemológicas necessárias aos contextos de acolhimento Não Escolar dos excluídos sociais; 

e, sinalizar possibilidades por meio de encaminhamentos da Educação Social e da Pedagogia 

Social para a SEMTAS, sua rede de educação social, no acolhimento dos excluídos sociais.   

 

1.2 CAMINHO METODOLÓGICO: SITUANDO A PESQUISA, O CONTEXTO E OS 

COLABORADORES DO DESAFIO               

 

“Em virtude da natureza do método, a ciência se apresenta como um círculo 

fechado em si, no começo, porém, a mediação reaparece no fim. Com isso, 

tal círculo é um círculo de círculos; isso porque cada membro singular, 

sendo animado pelo método, é o regresso a si que, enquanto retorna ao 

começo, é ao mesmo tempo o começo de um novo membro.” (LUKÁCS, 

1979, 70-71). 

 

A pesquisa foi desenvolvida vislumbrando um modelo de investigação formal, com 

método e pensamento flexível, buscando destinar ao tratamento científico dos dados uma 

possibilidade de caminhos para se conhecer a realidade ou desvelar assertividades parciais 

(LAVILLE, 1999).  

A abordagem de pesquisa adotada foi à perspectiva qualitativa tendo em vista o 

referencial teórico-metodológico das ciências humanas e sociais, uma vez que se trata de um 

estudo que se cria e progride vinculado ao campo da educação. A abordagem qualitativa parte 

do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito da 
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investigação, uma interdependência viva entre esses pares, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que se pesquisa (ANDRÉ, 2008). Mais que isso, 

considerando o que disse o poeta Ferreira Gullar: “somos todos irmãos, não por que 

dividamos o mesmo teto e a mesma mesa: dividimos a mesma espada, sobre nossa cabeça. Só 

estamos partilhando com nossos pares o peso da espada quando olhamos para eles e os 

consideramos sujeitos de seus mundos. 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as 

ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, adotando 

multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno” (CHIZZOTTI, 2003, p. 221).  

Essa abordagem requer que o pesquisador tenha clareza sobre a opção do seu 

referencial teórico-metodológico-empírico, notadamente com relação aos instrumentais que 

precisa considerar, a saber: os paradigmas privilegiados, o objeto de estudo, sua delimitação 

espaço-temporal, as possibilidades de verificação e interpretação para validação dos 

resultados apresentados, entre outros. Dentre as técnicas usuais da investigação qualitativa 

destacamos: diário de campo, entrevistas, questionários, observação, análise documental, 

análise de imagens, grupos focais, entre outros (CHIZZOTTI, 2003, p. 223). 

As principais orientações metodológicas que iluminam a composição da presente 

pesquisa são: o pensamento Dialético e a Etnografia Crítica. A etnografia e o pensamento 

dialético como perspectiva de pesquisa traz algumas contribuições para o campo das 

pesquisas qualitativas que se interessam pelo estudo das desigualdades e exclusões sociais: 

primeiro, por preocupar-se com uma análise holística ou contraditória da cultura, isto é, a 

cultura não é vista como um mero reflexo de forças estruturais da sociedade, mas como um 

sistema de significados mediadores entre as estruturas sociais e a ação humana; segundo, por 

introduzir os atores sociais com uma participação ativa e dinâmica no processo modificador 

das estruturas sociais; e terceiro, por revelar as relações e interações ocorridas no interior dos 

espaços sociais, de forma a abrir a "caixa preta" do processo de socialização. Assim, o 

"sujeito", historicamente fazedor da ação social, contribui para significar o universo 

pesquisado exigindo uma constante reflexão e reestruturação do processo de questionamento 

do pesquisador (MEHAN, 1992; ERICKSON, 1986). 

De modo a esclarecer melhor as convicções anteriores, lembramos que o pensamento 

Dialético, enquanto filosofia de pesquisa propõe que o pesquisador relacione sujeito e objeto 

no processo de composição do conhecimento, na perspectiva de confrontação entre métodos e 

técnicas adotadas. O pesquisador atua como um descobridor de significados das ações e das 

relações que se ocultam nas estruturas sociais. O pensamento dialético envolve a compreensão 
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de que as instituições sociais persuadem e condicionam os indivíduos, sendo a recíproca 

também verdadeira.  

O movimento e a negatividade dos acontecimentos só adquirem o seu verdadeiro 

sentido na perspectiva da superação, que é também central, enquanto categoria, para a lógica 

dialética. Assim, o movimento que não admita a negatividade não pode comprometer-se em 

superar a contradição que a ele é inerente.  

 

A relação entre o modelo metodológico e a conceitualização do objeto de 

estudo é claramente dialético. Por um lado, o conceito, sempre provisório, 

que se tem da realidade estudada determinada a escolha dos procedimentos 

de investigação. Por outro, a utilização de certas estratégias metodológicas 

conduz a um tipo de conhecimento da realidade estudada e, à medida que o 

incrementamos, vamos exigindo e depurando também o conhecimento da 

realidade. (SACRISTÁN; GOMEZ, 1998, p. 100). 

 

Cabe também destacar que a etnografia crítica é uma perspectiva de pesquisa que 

considera um campo empírico para o levantamento de informações, envolvendo a 

participação de sujeitos, considerados sempre como colaboradores competentes, no 

apontamento das informações essenciais sobre esse campo. Nessa abordagem de investigação, 

o conhecimento da realidade local é elevado, deve ocorrer descrição densa do universo 

avaliado, caracterizando-se, sobretudo, pelo tratamento dado ao resultado da pesquisa que é 

fruto da interpretação do pesquisador.  

 

Tanto a etnografia mais tradicional (Geertz, 1989, Lévi-Strauss 1964) quanto 

a mais moderna (Erikson,1992; Woods 1986, Mehan, 1992 Spidler,1982 

Willis, 1977), envolvem longos períodos de observação, um a dois anos, 

preferencialmente. Este período se faz necessário para que o/a 

pesquisador/ra possa entender e validar o significado das ações dos/as 

participantes, de forma que este seja o mais representativo possível do 

significado que as próprias pessoas pesquisadas dariam a mesma ação, 

evento ou situação interpretada (LÉVI-STRAUSS, 1964, p.33). 

 

O estudo etnográfico crítico implica o levantamento de características, componentes 

do fato, que se constituem como fenômeno e problema. Tal estudo tem por finalidade, 

holisticamente, observarmos os modos como os grupos sociais ou pessoas conduzem suas 

vidas com o objetivo de "revelar" o significado cotidiano, nos quais as pessoas agem. O 

objetivo é documentar, monitorar, encontrar o significado da ação (SANTOS, 2001, p. 47).  



39 

 

   Conforme já realçado, a etnografia, além de natureza crítica, apresenta também 

natureza descritiva, na medida em que tem como objetivo identificar os fatores que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos ou variáveis que afetam o processo.  

 Apesar dos nossos esforços argumentativos para situar a presente pesquisa na 

eminência do paradigma da etnografia crítica, parece-nos que o pensamento de André (2008) 

é bastante maduro, representando de forma resumida nossas impressões sobre a perspectiva 

metodológica da pesquisa correspondendo satisfatoriamente ao desenho impresso nos 

contornos do caminho percorrido no proceder da investigação.  As sábias palavras dessa 

estudiosa estão nas próximas linhas. Conforme veremos, ela não nega os apontamentos 

anteriores, mas suaviza o peso e a responsabilidade com relação ao uso dessa metodologia 

antropológica, vejamos: 

 

Em educação o que se tem feito, de fato, é uma adaptação da etnografia à 

educação o que leva a concluir que se fazem estudos do tipo etnográfico e 

não etnografia no seu sentido estrito. Podemos dizer que um estudo pode ser 

caracterizado como do tipo etnográfico em educação quando, antes de tudo, 

atende aos princípios básicos da etnografia: a relativização 

(desentranhamento da sociedade do observador, significa colocar o eixo de 

referências no universo investigado), o estranhamento (esforço deliberado de 

distanciamento da situação investigada para tentar apreender os modos de 

pensar, sentir, agir, valores, crenças, práticas e produções culturais) e a 

observação participante (o pesquisador tem sempre um grau de interação 

com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado) (ANDRÉ, 

2008, 25). 

 

 

De modo geral desenvolvemos uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo 

etnográfica--crítica e articulada ao pensamento dialético, tomando como instrumentais de 

coletas de dados: pesquisa bibliográfica, análise documental, pesquisa virtual, observação 

participante e entrevistas semi-estruturadas. Nessa caminhada, aprendemos que construir 

dados significa juntar informações, agindo por meio de ações necessárias ao desenvolvimento 

dos raciocínios sintonizados com os objetivos (SANTOS 2005, p. 37). 

Investigar os espaços de Educação Social Não Escolar de atuação do Pedagogo 

implicou mergulhar num espaço antropológico que, entretanto, é interpenetrado por outros 

tantos espaços antropológicos. Pensar dessa maneira ajudou-nos a diluir as fronteiras e 

transformar os limites em contingentes pontos de referência. No campo empírico tentamos 

mapear o que parecia inapreensível, mas que se manifestava pelas relações sociais que 

emergiam nas relações sociais e institucionais estabelecidas. 
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A pesquisa sobre a atuação do Pedagogo em Educação Social de atenção aos 

excluídos, consolidada por meio desta tese, considerou como campo empírico as ações da 

SEMTAS desenvolvidas nos Programas Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS II), Casa de Passagem I, Casa de Passagem II, Casa de Passagem III, 

Programa de Execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (PENSEMA) e Centro 

Educacional de Pitimbú (CEDUC-Pitimbú).  

O campo empírico da pesquisa se construiu à luz da proposta de Educação Social da 

SEMTAS, vinculado à rede municipal de Natal. Nesses lócus se instituí atendimento 

interdisciplinar, com destaque para o acompanhamento pedagógico desenvolvido, na maior 

parte das vezes por Pedagogos em atenção aos excluídos sociais. Trata-se de um projeto que 

vem sendo executado como política de Educação Social desde 2007, em Natal-RN, e que 

poderá contar com o apoio desta pesquisa para ser umas das referências em sua avaliação. 

            A operacionalização da Educação Social na SEMTAS vem reforçar a defesa de se 

ampliar os saberes da formação do Pedagogo, uma vez que sua atuação na área da Educação 

Social tem se tornado cada vez mais real. Sobre isso, vale lembrar as Diretrizes Curriculares 

(Resolução do CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006) que revelam a importância do trabalho 

do Pedagogo para atender as necessidade de um sistema de ações de suporte referente à 

socialização do indivíduo e direcionado ao atendimento das necessidades humano-sociais para 

a inclusão social. 

Para delinearem-se os campos empíricos, percorreu-se o estudo da SEMTAS 

mediante a análise dos dados pedagógicos, administrativos, institucionais e financeiros no 

intervalo do ano de 2007 ao ano de 2010.  

      O universo dos sujeitos colaboradores da pesquisa compreende cinco Pedagogos, 

um policial militar e a coordenadora geral desses espaços de atendimento de sujeitos 

excluídos. A identidade desses sujeitos não será revelada, sendo, portanto, usados 

pseudônimos que fazem referencia a nomes de flores, a saber: Bromélia, Girassol, Margarida, 

Príncipe Negro, Orquídea, Tulipa e Antúrio. Essa classificação identificará os relatos 

apresentados. Após encontros sistemáticos de observação, em que ocorreu o contato prévio 

com o grupo, foram realizadas entrevistas parcialmente estruturadas com o subsídio de um 

roteiro. O material foi organizado com questões provocadoras, com o intuito de perceber 

como se criaram e progridem tais Espaços Não Escolares de Educação Social.  

Após os momentos de observação, partiu-se para o registro das opiniões e das ideias 

formuladas pelas Pedagogas colaboradoras da pesquisa. As questões semi-estruturadas do 

roteiro da entrevista foram sistematizadas atrelando-as aos objetivos (ou questões) do estudo. 
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Um dos instrumentais de construção de dados contemplou o levantamento de natureza 

pedagógica, institucional, administrativa e financeira dos espaços de Educação Social 

observado. Outro instrumental de construção de dados contemplou informações referentes à 

formação das Pedagogos - educadores sociais participantes da pesquisa.   

A análise do discurso verificados nos inquéritos se desenvolveu com base na 

seguinte convicção. O discurso é de natureza tridimensional. Sua produção acontece na 

história, por meio da linguagem, que é uma das instâncias por onde a ideologia se materializa. 

Com a pesquisa verificamos que o discurso também se encontra na exterioridade, no seio da 

vida social. Assim, o estudo necessitou romper as estruturas linguísticas para chegar a outros 

espaços, para procurar descobrir, descortinar, o que está entre a língua e a fala 

(FERNANDES, 2005, p. 24). 

Para Bakthim (2003), o discurso é prática, ação do sujeito sobre o mundo. Por isso, 

sua aparição deve ser contextualizada como um acontecimento, pois funda uma interpretação 

e constrói uma vontade de verdade. A pronúncia de um discurso marca uma posição no 

mundo por meio da seleção de sentidos. 

A palavra do discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento”. Os discursos se movem em direção a outros. Nunca está só, 

sempre está atravessado por vozes que o antecederam e que o mantêm em constante duelo, 

ora o legitimando, ora o confrontando. Acreditamos que a constituição do sentido é 

socialmente construída. Isso significa que o sentido das ideias é determinado pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo histórico no qual as palavras são produzidas” 

(BRANDÃO, 1993, p. 62). 

A análise do discurso que promovemos na medida em que interpretamos os dados 

construídos diante dos diferentes instrumentais utilizados mostram a relação que existe entre a 

produção do sentido do saber, com o poder que estabelece as regras da formação do referido 

saber. Diante dessas convicções, resta-nos expor que buscamos desvelar as tramas observadas 

nos transcursos das histórias estudadas para que os sentidos pudessem ganhar contornos 

claros, porém, longe da resposta e da neutralidade.  

Nessa tese a compreensão de sujeito que se apresenta subjacente corresponde ao 

pensamento dos indivíduos como atores sociais para além de seres que têm uma existência 

particular no mundo; isto é, os consideramos como sujeitos, na perspectiva discursiva, 

enquanto seres sociais, apreendidos em espaços de construção histórica e coletiva 

(FERNANDES, 2005, p. 33). 
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Delinearam-se os critérios de escolha das colaboradoras da pesquisa partindo dos 

seguintes fatores: a proposta do estudo é compreender o trabalho do Pedagogo no atendimento 

Não Escolar dos excluídos. Para isso, é preciso conhecer quem são a gestora geral da política 

de Educação Social da SEMTAS, bem como as Pedagogas das instituições (SEMTAS, 

CREAS II, CASA DE PASSAGEM I, II e III, PENSEMA e CEDUC) em que o programa de 

Educação Social em ambientes Não Escolares de inclusão social se faz extensivo.  

O espaço de discussão dessa pesquisa situa-se no campo da Sociologia da Educação. A 

articulação dos saberes dessas duas áreas proporciona confluência de ideias, de 

questionamentos, de novas visões. A construção dos saberes sem fronteiras favorece o 

processo pedagógico nos ambientes Não Escolares. Para DRAIBE (1993, p. 72), 

“continuamos assistindo ao descompasso da humanidade devido ao individualismo reinante. 

Portanto, não cabe mais nos fecharmos em conchas isoladas, quando hoje o rumo do mundo é 

partir para a integração e a cooperação, inclusive, do conhecimento”. 

Quando se afirma que o Pedagogo Educador Social tem uma função fundamental na 

equipe pedagógica dos espaços de formação Não Escolares, está se defendendo a perspectiva 

de um profissional que se aproxima do olhar pedagógico numa perspectiva sem fronteiras, 

considerando as mudanças societárias/globais, as novas demandas colocadas à educação, a 

ampliação da temática da educação, as possibilidades de desenvolvimento de programas 

educacionais e sociais (GARCIA, 2001).  

Salienta-se, ainda, que a presente pesquisa está vinculada à Linha/Grupo de pesquisa 

“Currículo e Práticas Pedagógicas”, do Programa de Pós-Graduação em Educação do 

Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a 

orientação do professor Doutor Adir Luiz Ferreira, coordenador da base de pesquisa 

“Epistemologia e Ensino-Aprendizagem: Escola e Socialização”. Esses espaços de 

investigação visam a contribuir com a ampliação da discussão sobre a Educação Social, 

inclusive, sobre a formação do Pedagogo nos Espaços Não Escolares. 

O citado Grupo de Pesquisa tem procurado avançar com os estudos e pesquisas no 

campo do “Currículo e Práticas Pedagógicas”, visando à formação profissional do Pedagogo 

para dar conta das demandas da sociedade capitalista excludente. Esse estudo se volta, 

também, para contribuir com as bases epistemológicas e teóricas da profissão do Pedagogo 

enquanto educador social no sentido de contribuir com a discussão articula sobre construção 

de conhecimentos, percepções sobre a formação, profissionalidade e profissionalismo. 
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Considerando que este estudo procura revelar que os novos Espaços Não Escolares 

são espaços legítimos de atuação profissional do Pedagogo, enquanto educador social, 

entendemos que, cabe ao processo formativo do curso de pedagogia, na sua composição 

curricular, ampliar seus conhecimentos sobre esse campo de trabalho; revelar os estudos que 

estão sendo realizados sobre essa temática; discutir as reais possibilidades da pedagogia ser 

área presente (com reconhecimento) nos espaços de inclusão social, notadamente nos 

ambientes Não Escolares por meio da Pedagogia Social.  

Denota-se, ainda, que o estudo pretende contribuir com o curso de Pedagogia na 

medida em que sugere que a Educação Social e, notadamente, a Pedagogia Social, sejam 

temas de discussões nos Seminários, nas Oficinas, nos Grupos de Discussão nos espaços de 

socialização de saberes científicos. 

Portanto, a base formativa dos Pedagogos tem de conhecer e discutir campos de 

formação teórica (reflexividades sociológicas, antropológicas, históricas, filosóficas e 

política) e prática (pesquisa, extensão e estágios em Espaços Não Escolares) que são pouco 

explorados, mas de suma importância para a atuação nesses tempos de ampliação profissional.  

 

1.3 TRAJETÓRIA PERCORRIDA: A MANEIRA DE CAMINHAR, DE AGIR E DE SER 

NO PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO  

 
Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Mario Quintana 

 

 

O caminho que orientou esse estudo foi o de desenvolvê-lo na dimensão que acena 

para a atuação do pedagogo na programação de educação social da SEMTAS como o foco da 

investigação. A demarcação desse objeto de estudo foi se constituindo conforme a construção 

de um mosaico enquanto arte que envolve criatividade e organização. Sobre tal processo, 

julgamos relevante pontuarmos as escolhas e as intenções centrais para o arranjo da 

configuração final da pesquisa. 

Quando do ingresso no curso de Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação da 

UFRN, nossa intenção inicial era a de promover um estudo sobre a temática “Identidade 

profissional do pedagogo” considerando a ampliação dos espaços de socialização desse 

profissional a partir das novas proposições da Diretriz Curricular Nacional (DCN) de 15 de 

maio de 2006 (ver a DCN em anexo).    
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A organização do pensamento epistemológico orientador da pesquisa foi tomando 

corpo a partir do encontro com as leituras da temática educação social. O interesse em 

articular o estudo sobre a “identidade profissional do pedagogo” com o pensamento da 

“educação social” aconteceu, notadamente, por pertencermos aos estudos da linha de pesquisa 

“epistemologia e ensino-aprendizagem: escola e socialização”, coordenada pelo Professor 

Adir Luiz Ferreira, orientador de nossa tese, conforme já pontuamos. 

A linha de pesquisa tem por interesse estudar os processos de ensino-aprendizagem e 

de socialização relacionados à epistemologia e à pedagogia. Essa abordagem crítica sobre a 

construção do conhecimento, curricular, social e profissional, compreende o cotidiano escolar, 

incluindo a perspectiva dos educandos e a formação de professores, assim como outros 

espaços educacionais e processos sociopedagógicos. 

Uma vez eleito os recortes temáticos iniciais (educação social e atuação do 

pedagogo) impulsionadores da pesquisa, providenciamos, a partir do ano de 2007, os contatos 

iniciais com a Secretaria Municipal de Educação (SME) buscando perceber como as suas 

demandas estavam se organizando entorno da atuação do pedagogo na educação social, 

conforme as ampliações das atribuições do pedagogo previsto na DCN de 2006.  

No contato estabelecido com a equipe pedagógica do Setor de Avaliação e de 

Planejamento do Ensino Fundamental da SME em Natal fomos informados que o crivo da 

educação social nas práticas dos pedagogos vinha sendo operacionalizada por meio do 

Programa Tributo à Criança. 

Segundo a SME, o Programa caracteriza-se por atender crianças de 6 a 16 anos 

protegendo-as do trabalho infantil e de situações de risco pessoal e social, previnir a evasão 

escolar, beneficiar pais desempregados e/ou sub-empregados, favorecer a permanência da 

criança ou adolescente na escola e constituir-se como política preventiva e de caráter sócio-

educativo, implementador de política de renda mínima e de inclusão social para famílias de 

baixa renda residentes em Natal. 

Dentre as observações consolidadas sobre a dimensão pedagógica do Tributo à 

Criança percebemos que as principais atividades pedagógicas desenvolvidas nesse espaço de 

educação social são alfabetização, reforço pedagógico, aula passeio, formação sócio-cultural, 

lazer, recreação lúdica, aulas de arte, teatro, educação física, esportes e informática. 

Na continuidade dos contatos, a equipe consultada na SME fomos informados que 

naquele ano de 2007 haveria um grupo de 38 pedagogos que seriam convocados pelo 

município de Natal para atuar diretamente na área da educação social no acolhimento de 
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crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social por meio da ação de uma outra 

Secretaria de gestão municipal: a SEMTAS.  

Essa nova informação foi bastante valiosa para nós, pois, nos contatos continuados 

com o Projeto Tributo à Criança, percebemos tratar de um espaço pedagógico de 

complementação escolar, porém, tão-somente de atuação pedagógica de alunos cursistas do 

curso de pedagogia, ocupando cargos de estagiários bolsistas. O enxergamento dessa 

constatação, alunos do curso de pedagogia em detrimento de pedagogos formados, 

transformou o Programa Tributo em um campo empírico desfavorável para o prosseguimento 

da pesquisa, pois, sempre foi nosso desejo a atuação do pedagogo egresso no campo da 

educação social. 

Assim, demos início, aos novos diálogos no âmbito da SEMTAS. Ao contactarmos 

com a SEMTAS, logo fomos recebidos pelo Departamento de Proteção Social ao Excluído 

Social (DPSE). Nessa alocação, nos deparamos com um universo ideal para os nossos 

estudos, a saber: a equipe de pedagogos - educadores sociais da SEMTAS que trabalham em 

espaços não escolares sócio-educativos acolhendo crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social. O novo lócus “encontrado” para a pesquisa trouxe novos recortes 

temáticos à tona: o debate epistemológico sobre a pedagogia social e os espaços não escolares 

de atuação do pedagogo. 

A reformulação da empiria e a incorporação dos novos horizontes conceituais 

alavancaram impulso na pesquisa a partir do ano de 2008, portanto, quando do primeiro ano e 

meio do desenvolvimento da investigação.  

A aproximação desse outro lócus nos conduziu para a realização de novos estudos 

exploratórios envolvendo levantamentos bibliográficos, coleta documental da base legal, 

observações e interações com os sujeitos colaboradores. Realizamos observações diretas e 

conversas informais com Pedagogos educadores sociais, registrando ocorrências e impressões 

no diário de campo. Desenvolvemos entrevistas semi-estruturadas e questionários, deles 

registramos principalmente as falas e os pensamentos desses pedagogos enfocando as 

dimensões ambiente físico-institucional, dimensão pedagógica, gestão e formação na 

trajetória da realização do programa de Educação Social da SEMTAS.  

Os espaços não escolares onde construímos as substantivas informações da pesquisa 

correspondem a sede central da SEMTAS, ao CREAS II, às Casas de Passagem (I, II e III), ao 

PENSEMA e ao CEDUC-Pitimbú. 
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Esperamos com esse estudo contribuir para a compreensão e a avaliação do referido 

Programa de Educação Social no que se refere às possibilidades do papel do pedagogo na 

educação social realizada nos espaços não escolares. 

Visando a alcançar os objetivos propostos, procuramos identificar as percepções dos 

informantes, e a nossa própria, sobre vários aspectos, desde a proposta do programa até os 

resultados alcançados.  

Tratamos de delimitar, com base nas observações um número de seis Pedagogas e um 

policial militar responsáveis pela equipe de educadores sociais dos espaços mencionados. 

Destacamos o fato de que essas Pedagogas selecionadas foram acompanhadas por nós na 

oportunidade das práticas dos seus trabalhos pedagógicos. 

O conjunto das entrevistas foi realizado entre os anos de 2009 e de 2010. O objetivo 

das entrevistas, enquanto procedimento de pesquisa, foi o de confrontar os elementos colhidos 

na fala, com a estrutura, os fundamentos teórico-metodológico-didáticos e as bases de 

conhecimento sobre as quais apoiam suas práticas no Programa de Educação Social. 

Nas entrevistas resgatamos a experiência vivenciada, enriquecendo, com detalhes, o 

desenvolvimento dos campos empíricos definidos. Os Pedagogos nos trouxeram valiosas 

contribuições! 

 A descrição do pesquisador parte da realidade percebida, analisada, bem como se 

reporta à fala específica dos informantes. Partimos do pressuposto de que o processo de 

construção do conhecimento resulta da dinâmica da relação entre o sujeito que investiga e os 

aspectos da realidade. Expressamos neste texto o que sujeitos pensam ou falam acerca da 

política da SEMTAS, traduzindo o que apreendemos sobre esse pensar e falar, a partir da 

perspectiva do sujeito pesquisador que tenta construir interpretações sobre o objeto 

investigado. 

A relação da pesquisadora com a pesquisa revelou-se na medida em que os objetos 

de pesquisa foram construídos. Nessa interação construímos olhares epistêmicos 

quantitativos, qualitativos e empíricos. A pesquisa foi realizada considerando diferentes 

abordagens científicas, filosóficas, epistemologias, entre outras. O maior desafio foi combiná-

las conforme a arte e o engenho do mosaico construído. Os limites das grades aparentemente 

intransponíveis do pensamento foram nossos maiores desafios, produtos do nosso "habitus", 

lei social hegemônica incorporada.  

A subjetividade individual atua na qualidade de constituintes e constituídos do outro 

e pelo outro. A condição subjetiva do indivíduo é fruto dos momentos históricos de sua ação, 

expressa por meio do tempo e dos sentidos procedentes de áreas diferentes de sua experiência 
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social, as que passam a se constituir como elementos de sentido de sua expressão atual. 

Assim, o sujeito que aprende expressa a subjetividade social dos diferentes espaços sociais em 

que vive no processo de aprender. Nenhuma atividade humana resulta uma atividade isolada 

do conjunto de sentidos que caracterizam o mundo histórico e social da pessoa. Diante dessa 

ponderação, cabe-nos situar elementos importantes de nossa história de vida acadêmica e 

profissional como tentativa de contextualizar as nossas perspectivas, opiniões, sentimentos, 

crenças, desejos, entre outros.   

Somos produto da escola pública deste país! Foi nesse espaço que cursamos nossa 

trajetória estudantil vivendo e aprendendo com os professores e as professoras, 

compartilhando nossos sonhos e ações, na medida em que vivenciávamos o projeto de escola 

pública desse país. 

Pensamos a educação, na perspectiva de Paulo Freire, como instrumento de 

edificação, de transformação social, na escola como espaço que deve atender às necessidades 

daqueles que por ela clamam. Sonhamos com uma escola comprometida com a aquisição de 

saberes que lhes possibilitem a melhoria de condições de vida e de trabalho, aumentando a 

participação de todos nas decisões políticas, contribuindo assim para a consolidação de uma 

sociedade consciente, condição fundamental à prática da cidadania. 

Nossas experiências estão respaldadas por este pensamento libertador, elaborado no 

caminhar das ações, nas escolhas, nas experiências, nos trabalhos e estudos realizados. O 

momento marcante em nossa biografia foi o ingresso no Curso de Graduação em Pedagogia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), concluído em 2003.  

Os primeiros passos no mundo acadêmico conduziram-nos à direção da extensão 

universitária com experiência no Ensino Fundamental. Nessa oportunidade, exercemos 

regência em classes de educação popular, atuando como educadora alfabetizadora de jovens e 

adultos. Na direção da iniciação científica fomos conduzidos por meio do pertencimento ao 

Grupo de Pesquisa em Políticas e Gestão da Educação junto ao Departamento de Educação na 

UFRN. Cabe, ainda, lembrar brevemente da experiência acadêmica de monitoria em 

Antropologia e Educação. Nessa oportunidade estudamos sobre a condição e o 

desenvolvimento do homem por inteiro realçando a perspectiva histórico-crítica. Foram 

passos que favoreceram na construção do nosso pensamento durante o processo de formação 

inicial. A experiência em atividades de extensão, pesquisa e monitoria nos conduziram a uma 

sólida formação em Pedagogia e já sinalizavam para a nossa curiosidade em querer saber mais 

sobre Educação Social e o papel do Pedagogo na trajetória Não Escolar.  
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Logo que concluímos o Curso de graduação, conseguimos a aprovação no Programa 

de Pós-Graduação em Educação, em nível de Mestrado pela UFRN. Nessa carreira acadêmica 

tomamos as políticas educacionais e os saberes da formação do Pedagogo como objetos de 

estudos. Posteriormente, concomitantemente ao mestrado, ingressamos no curso de 

Especialização em Psicopedagogia clínica e institucional. Foi nesse cenário de encurtamento 

das fronteiras entre o saber (política, sociologia, antropologia, história, psicologia e formação 

docente) que percebemos o gosto para investigarmos sobre a atuação do Pedagogo em 

Espaços Não Escolares de Educação Social, focalizando o nosso olhar para os sujeitos em 

situação de risco social.  

Na verdade, a presente pesquisa reflete muito dos avanços e recuos de nossa 

trajetória de vida acadêmica e profissional. Os objetos de estudo que contemplamos nessa 

oportunidade de doutoramento constituem a composição de nossa consciência científica 

construída ao longo dos diferentes universos teóricos e empíricos que desvelamos nas buscas 

curiosas e insistentes que desenvolvemos notadamente dos dois últimos anos. Dos estudos das 

reformas educacionais, das políticas, da sociologia da educação, da formação de professores e 

da inclusão social em Espaços Não Escolares, desenvolvidos compartimentadamente, em 

diferentes momentos acadêmicos, para o estudo integrado e cheio de vida que compõe essa 

tese em que buscamos respostas para o processo de formação do Pedagogo para atuar na 

Educação Social Não Escolar na perspectiva de qualidade social para o desenvolvimento 

humano dos excluído sociais. 

Nosso desejo é o de contribuir para o debate sobre a Educação Social, partindo da 

compreensão de que a inclusão social requer um trabalho pedagógico pautado na Pedagogia 

Social contemplada, inclusive, em Espaços Não Escolares operacionalizado por Pedagogos 

bem formados para isso, a exemplo dos demais membros que também devem compor a 

equipe interdisciplinar de atendimento ao excluído social. 

É importante dizer que a opção pelos nossos objetos de estudo revela a nossa 

identificação com os temas. No processo de estudo descobrimos paulatinamente, a cada passo, 

um modo próprio de proceder e de criar consciência sobre tais temas. Interconectamos 

recursos e diversos elementos na tentativa de expressar a essência dos fenômenos em estudo. 

A atitude curiosa e investigativa guiou-nos entre dúvidas, curiosidades, diálogos e incertezas 

no alcance de novos significados e de diferentes respostas para o entendimento do que se 

desvelava. 

Confessamos não ser uma tarefa simples, mas foi desafiadora. Interrogamos à teoria 

e à empiria o que exige o esforço crítico e sistemático para se desvelar a estrutura oculta. Isso 
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implicou considerarmos o pensamento de Buarque (1990), ao afirmar que toda ciência seria 

supérflua se a aparência e a essência do fenômeno coincidem. 

É preciso destacar que, além da trajetória acadêmica, nossa jornada profissional 

favoreceu bastante para o nosso amadurecimento quanto à compreensão dos objetos. A 

experiência particular como professora do Curso de Pedagogia pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, em que assumimos as disciplinas de Prática de Ensino, Políticas 

Educacionais, Inclusão, Sociologia da Educação, Didática, Estágio Supervisionado, 

Psicologia da Educação, Antropologia e Ensino de História, fortaleceu a complexidade e a 

variedade do nosso pensar, despertando a curiosidade sobre a compreensão curricular e sobre 

a formação do Pedagogo no plano de suas possibilidades profissionais. 

A atuação na UERN, especialmente na experiência da recente disciplina intitulada 

“Formação Docente”, que envolveu o processo de debate sobre a produção do currículo do 

curso de Pedagogia, notadamente quanto ao objeto Espaço Não Escolar, determinado pelas 

últimas diretrizes curriculares nacionais para o curso de Pedagogia por meio do parecer/CP nº 

5/2005. As determinações desse projeto de resolução autorizada pelo ministério de Educação 

e pelo Conselho Nacional da Educação, aprovada em 13 de dezembro de 2005, foi também 

motivação que impulsionou nossas escolhas quanto aos objetos de estudo no Curso de 

Doutorado. 

Outra experiência importante na UERN que nos aproximou de nosso objeto de estudo 

ocorreu em função das atividades de pesquisa na área da educação de jovens e adultos. Foi o 

encontro com a pesquisa científica na área da educação social escolar que nos oportunizou 

uma reflexão mais aprofundada sobre a idéia da educação social e da pedagogia social, até 

mesmo, sobre os espaços não escolares. 

A partir das experiências com jovens e adultos excluídos na região do alto oeste 

potiguar, quando participamos na condição de vice-coordenadora da pesquisa “Ler para e com 

jovens e adultos (UERN)”, na oportunidade de nossa experiência como docente do curso de 

pedagogia da UERN, que buscamos uma maior aproximação com os estudos e os debates 

sobre as práticas de educação social no âmbito das políticas de educação social efetuadas no 

estado do Rio Grande do Norte. 

Mediante as revisões bibliográficas desenvolvidas, verificamos que foi o ano de 2001 

o período efetivo em que os pesquisadores-críticos brasileiros despertaram para o estudo 

efetivo da educação social como campo científico. Para André (2005), os indicadores para a 

constituição de um campo científico devem ser a demarcação de um objeto próprio, o rigor e a 

diversidade no tratamento da metodologia específica, a criação de uma comunidade 
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acadêmica, a integração com os protagonistas na pesquisa (projetos de universidades nas 

escolas públicas) e o reconhecimento público (político, midiático, administrativo, científico, 

entre outros).  

Verifica-se, com isso, que apesar da juventude dos diálogos científicos sobre educação 

social, já foram dados passos importantes no sentido da legitimação desse objeto de estudo e 

sua constituição científica. É mister pontuar a oportunidade científica da 24ª reunião anual da 

ANPED em que a estudiosa Gohn fez um balanço das crises da “educação não formal” 

concluindo que nos anos 1990 houve um redirecionamento dos objetivos da educação popular 

para a educação social, transposição que altera, em parte, o sentido de suas concepções e 

ações.  

Como conseqüência do desenvolvimento e alastramento das práticas de educação 

popular, a educação social emerge como importante temática no campo da educação, devendo 

da mesma forma obter compromisso com a politização que desperte o educando para suas 

condições concretas de vida: a pobreza e suas causas, os interesses enquanto classe explorada 

e oprimida, os direitos sociais básicos que estão sendo negados.  

Concordamos com André (2005) quando sinaliza a tese de que deve partir da 

responsabilidade dos cursos de ciências humanas e sociais das universidades a afirmação do 

conceito de educação social, seja ela escolar ou não escolar.  Na Europa, mais 

especificamente nas Universidades Espanholas, tem se promovido a legitimação da formação 

específica para os espaços de educação social por meio do curso específico de pedagogia 

social em nível de formação inicial. Em nossa tese, apesar de reconhecermos o valor das 

intenções e ações do caso espanhol, propomos a ótica do tratamento epistemológico 

interdisciplinar e da mediação didática transversal (MENEZES, 2002) na veiculação da 

educação social como alternativa de acolhimento dos excluídos sociais. 

A alternativa que propomos é assumir o acolhimento do excluído na perspectiva da 

atenção integrada (pedagogos, assistentes sociais, advogados, terapeutas ocupacionais, 

enfermeiros, psicólogos, entre outros), como já ocorre nos espaços não escolares da 

SEMTAS, porém, destacando a epistemologia da pedagogia social, notadamente quanto às 

idéias de Paulo Freire, como saber compósito do ofício da diversidade dos profissionais que 

atuam nesses espaços. Dessa forma, a educação social concebida no sentido interdisciplinar e 

transversal, as múltiplas possibilidades de formação para as reflexividades educativas 

(sociológica, antropológica, filosófica, antropológica, histórica e política), tão necessária no 

acolhimento social integral do excluído, torna-se possível.  
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O nível de interesse dos pesquisadores brasileiros sobre os objetos de estudos que se 

discute nessa tese apresenta-se por meio de um perfil bastante heterogêneo. Tal afirmação é 

reforçada quando tomamos como parâmetro o banco de dados do Diretório de Pesquisa do 

Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia (CNPQ). Em pesquisas virtuais efetivadas, até o 

período de vinte e sete (27) de abril do ano de 2010, na visita à plataforma virtual do citado 

Conselho verificamos um vasto campo de empenho científico no que diz respeito aos tópicos 

Educação Social (780 grupos de pesquisa no Brasil), a Pedagogia (255 grupos de pesquisa no 

Brasil) e ao tópico Educação e Desenvolvimento Humano (174 grupos de pesquisa no Brasil). 

Todavia, essa mesma visita a plataforma virtual do CNPQ nos fez perceber como tem sido 

incipiente as investigações sobre a Pedagogia Social (44 grupos de pesquisa no Brasil) e os 

Espaços Não Escolares (zero grupos de pesquisa no Brasil).  

Acreditamos que a consulta feita aos grupos de pesquisa do CNPQ e as suas 

respectivas linhas de investigação nos foi importante por dois motivos centrais: primeiro pelo 

encaminhamento maduro consentido. Os diálogos virtuais efetivados com os líderes dos 

grupos de pesquisa foram oportunidades em que compartilhamos informações com os 

tradicionais pesquisadores nacionais sobre a temática de nossa pesquisa. Essa atividade 

favoreceu fervorosamente o desenvolvimento do estado da arte dos objetos de estudo 

contemplados nesta tese. E, segundo, por confirmarmos o embrionário contexto de 

desenvolvimento em que se encontram determinados eixos temáticos que contemplamos. 

Sobre o aprofundamento desses assuntos, não encontrados, mesmo no CNPQ, restou-nos 

ampliar a nossa participação em eventos científicos nacionais e internacionais que tratavam 

das temáticas para compensarmos as possibilidades de discussões atuais sobre as áreas 

incipientes (Pedagogia Social e Espaços Não Escolares).  Lembramos das seguintes atividades 

científicas centrais: XXXI Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, 

em Caxambu;  XV Encontro Nacional de Didática e de Prática de Ensino, em Belo Horizonte; 

V Congresso Internacional de Educação, em São Luiz; Conferência Internacional Educação 

Globalização e Cidadania, em João Pessoa; e do 18º Encontro de Pesquisa Educacional do 

Norte e Nordeste, em Maceió; Congresso Conhecimento sem Fronteiras: uma questão 

contemporânea, em Monte Alegre - RN; entre tantas outras oportunidades de formação 

continuada relevantes.  

Trazemos conosco as marcas desses processos vivenciados. Dessa forma, a presente 

tese segue a formulação teórico\metodológica e prática da Educação Social diante do que 

tenciona contribuir e apresentar propostas que fomentem a atuação e a formação do Pedagogo 
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no contexto do que é posto pelas atuais políticas educacionais, influenciadas pela exclusão 

social capitalista. 
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2. PROPOSTA DE EDUCAÇÃO SOCIAL EM NATAL-RN: ATUAÇÃO DO 

PEDAGOGO EDUCADOR SOCIAL NO ACOLHIMENTO DE SUJEITOS EM RISCO 

SOCIAL NOS ESPAÇOS NÃO ESCOLARES DA SEMTAS 

 

"Educar é ensinar a caminhar sozinho" 

(Sociedade dos Poetas Mortos)  

 

Inicialmente, tomamos a SEMTAS como um dos campos empíricos. Busca-se situar 

os contextos e as revelações colhidas nos Programas de educação social pesquisados, em 

Natal-RN, avaliando o espaço de intervenção dos pedagogos nesses espaços não-escolares de 

inclusão social. A problemática que se considera é “como entender a política de Educação 

Social da SEMTAS nos âmbitos pedagógico, financeiro, administrativo e institucional no que 

se refere ao atendimento do excluído social”? 

Na tentativa de descrever as demandas e as articulações dos campos de investigação 

teceremos algumas considerações sobre o espelho metodológico da pesquisa para em seguida 

dialogarmos sobre a importância social e profissional do pedagogo na intervenção pedagógica 

de inclusão social das crianças vítimas da exclusão social por meio das ações da SEMTAS, 

em Natal-RN.  

Introduzimos um quadro descritivo da SEMTAS, para no próximo capítulo, tratarmos 

dos espaços em que a educação não escolar se materializa, a saber: as Casas de Passagens (I, 

II e III), o PENSEMA e o CEDUC privilegiando reflexões sobre os aspectos pedagógicos, 

administrativos, institucionais e financeiros dos Programas, bem como o perfil da formação 

docente dos pedagogos sociais que atuam nesses espaços. Nessas linhas, buscaremos apontar: 

1) Como a SEMTAS promove as políticas de educação social no atendimento pedagógico dos 

excluídos a partir dos anos 2006, em Natal-RN? 2) Como vem sendo pensada, discutida e 

efetivada pedagogicamente essa política de atenção social? 3) Qual o sentido de educação 

social, de pedagogia social e de espaço não-escolar evidenciado nas práticas pedagógicas 

dessa Secretaria Social? 4) A formação em pedagogia tem favorecido o desempenho dos 

educadores sociais em espaços não escolares? 

A atuação do pedagogo no espaço de educação não escolar é o tema das reflexões, 

discussões e práticas que se pretende desenvolver nesse estudo. Conforme já se pontuou, a 

educação é um mecanismo imprescindível para o desenvolvimento humano, por possibilitar a 

aquisição de conhecimentos relevantes tanto para a sua vivência social como para o seu 

desenvolvimento pessoal. 
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Nesse aspecto, a educação social ganha destaque, por possuir a seguinte conotação, 

apontada por Engers e Hernandez (2005, p. 324): 

 

A Educação Social, enquanto uma ciência setorial, um ramo da 

Educação, serviu de paradigma no sentido de compreender a educação 

não escolar enquanto prática mediadora de um projeto educacional 

social. Este paradigma exige flexibilidade, como objetivo central de 

educar para a cidadania, focaliza a pessoa como ser social e busca 

formá-la como ser político. 

 

  

Nas linhas seguintes trazemos à tona a apresentação dos elementos empíricos iniciais 

da pesquisa, antes de apontarmos a caracterização geral, nossas leituras e os nossos 

comentários sobre os espaços de educação social não escolar pesquisados em Natal, achamos 

necessário fazermos apontamentos sobre a perspectiva filosófica, o método e os instrumentais 

utilizados na construção de dados da pesquisa. Esse exercício é relevante para que fiquem 

transparente as nossas intenções e convicções sobre o estudo no que diz respeito ao 

tratamento e ao apontamento das informações construídas no escopo do nosso 

entrecruzamento com os espaços investigados. Ademais, intencionamos, com as 

pormenorizadas informações metodológicas que se seguem, comunicar a atenção, o rigor e a 

seqüência lógica por nós desencadeadas, no sentido de apontar a complexidade de 

coordenação de ações que foram necessárias para a confecção do mosaico que constitui a 

realidade dos espaços considerados.  Em ciências humanas e sociais repousa, na seriedade do 

tratamento metodológico, a aproximação dos dados construídos com a realidade que 

verdadeiramente se processa.  

 

 

2.1 DEMARCANDO O ESPELHO FILOSÓFICO, INSTRUMENTAL E METODOLÓGICO 

UTILIZADOS NA INVESTIGAÇÃO 

 

A nossa opção metodológica situa-se nos pressupostos básicos da pesquisa qualitativa 

em educação. Em oposição à concepção de pesquisa positivista que predominou na sociedade 

européia a partir do século XIX, a Sociologia Compreensiva considera como tarefa das 

Ciências Sociais buscar compreender o sentido da realidade humana, como natureza diversa 

das Ciências Naturais. Minayo (1999) entende a sociologia compreensiva em suas diferentes 

manisfestações: Fenomenologia, Etnometodologia e Interacionalismo Simbólico, tem como 

conceito central de análise o significado das ações dos sujeitos sociais.  

A pesquisa qualitativa em educação contrapõe-se ao positivismo, visto que: 
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A sociologia compreensiva propõe a subjetividade como fator 

fundante do sentido e defende-a como constitutiva do social e inerente 

ao entendimento objetivo. Essa corrente não se preocupa de 

quantificar, mas de explicar os meandros das relações sociais 

consideradas essência e resultado da atividade humana criadora, 

afetiva e racional, que pode ser apreendida através do cotidiano, da 

vivência e da explicação do senso comum (MINAYO, 1999, p. 11). 

 

Em vista dessa concepção, Ludke e André (2009) compreendem a investigação 

qualitativa como um processo em que se desenvolve uma situação natural, é rico em dados 

descritivos, que tem plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada. Para Minayo (1999), esse tipo de abordagem mostra que a realidade social é 

o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela 

transbordante. 

Bogdan e Biklen (1997, p. 16) sugerem que os dados qualitativos são “ricos em 

pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas”, abrangendo “complexo 

tratamento estatístico”, pois as questões pesquisadas são “formuladas com o objetivo de 

investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em “contexto natural”. 

Na pesquisa qualitativa, o sujeito emerge como a fonte que permite a compreensão 

dos fenômenos. Nela buscamos compreender os comportamentos sociais, no ambiente em que 

as pessoas se encontram, tendo como ponto de partida a perspectiva dos sujeitos, portadores 

de valores, sentimentos e afetividade. As estratégias mais utilizadas para a coleta de dados são 

a observação participante e a entrevista, que permitirão a descrição da realidade e a apreensão 

dos sentidos que os sujeitos atribuem a esta. Sabemos que em sua trajetória a pesquisa 

qualitativa não foi aceita imediamente nos meios acadêmicos, onde as idéias positivistas 

imperaram por muito tempo. 

Bogdan e Biklen (1997) afirmam que essa metodologia começou a ser utilizada nas 

Ciências Sociais somente no fim da década de 1960. Na década de setenta, o debate 

metodológico entre os investigadores qualitativos e quantitativos prosseguiu ganhando 

espaço, de modo a instaurar um dialógo entre os pesquisadores. O resultado é que a pesquisa 

qualitativa passou a exercer uma grande influência sobre a Educação. Importa destacar que o 

positivismo parte do pressuposto de que as ciências sociais e naturais compartilham 

fundamentos lógicos e metodológicos. Assim, estudar a sociedade é descobrir as leis que 

regem o seu funcionamento, para que a harmonia social seja mantida. A realidade é formada 
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por fatos isolados, desvinculados do contexto social, não sendo importante explicar as causas 

dos fenômenos. Estes são explicados pelas leis que os regem, pelas relações de sucessão e 

semelhança, conhecidas por meio da observação e do raciocínio. 

Os métodos qualitativos tornaram-se populares por conferirem voz e importância aos 

excluídos sociais, pois os “investigadores qualitativos que estudam a educação solicitavam a 

opinião daqueles que nunca eram valorizadas ou representados” (BOGDAN & BIKLEN, 

1997, p. 38). Esses métodos trouxeram para a pesquisa, para o conhecimento público, o que as 

pessoas pensavam independente da condição social em que se inseriam. Nela, o que importa 

para o investigador qualitativo é compreender como as pessoas dão sentido às suas vidas, 

como constroem os significados de seus comportamentos e quais são esses significados. 

Nesta tese, tomamos como referência os procedimentos da pesquisa qualitativa em 

educação, procurando compreender como os sujeitos, os pedagogos educadores sociais dos 

espaços não-escolares da SEMTAS, percebem, explicam e descrevem os seus cotidianos, 

além dos métodos que utilizam para resolver os problemas com os quais se deparam. 

Reconhecendo a influência do contexto social, político e econômico sobre as pessoas, 

estabelecemos na análise dos dados a mediação entre os problemas particulares dos cinco 

espaços não escolares avaliados e o contexto no qual se configuram e se buscam alternativas 

de solução. 

Compreendemos que tanto o contexto imediato, quanto o macro, nacional e 

internacional, influenciam os sujeitos sociais, sendo necessário investigar sobre o geral para 

compreender o particular, visto que todo o conhecimento é relacional, pois cada elemento se 

une um ao outro por força do ambiente que o circunda. 

Cremos que o homem se constrói sobre o que herda das gerações anteriores, embora 

sempre acrescente algo, pois à medida que se relaciona com os outros homens e com a 

natureza, cria história, é um agente ativo nesse processo. A sua consciência, constituída na 

realidade objetiva, encontra-se em movimento e transformação enquanto processo.  

 

 2.1.1 AS CONCEPÇÕES E AS TRAJETÓRIAS TRILHADAS NA CONSECUÇÃO DAS 

ENTREVISTAS  

 

Estudamos o contexto de sete espaços não-escolares em Natal-RN.  Nessa caminhada 

percebemos a existência dinâmica de oposição, de enfrentamento, de complementaridade 

entre as esferas interna e externa das unidades não-escolares, entre o pensamento e o plano 

material com o qual convivem as pessoas que trabalham nesses espaços. 
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Percebemos na investigação dos espaços visitados que nos seus contextos, ocorrem 

movimentos contraditórios. Os dados colhidos auxiliam a compreender a complexidade da 

realidade estudada, um verdadeiro quebra-cabeça difícil de ser montado, porém, necessário, 

ainda que seja para manter viva a memória e a história desse processo.  

Ao iniciarmos a investigação em 2007, achávamos que só nos caberia tomar a 

SEMTAS como lócus de investigação, por aí estarem lotados os valiosos sujeitos que a nossa 

pesquisa procurava. Nos enganamos! Apesar de o acesso à SEMTAS ter sido primordial, ali 

ficamos ao longo de oito meses da pesquisa meramente para tentarmos entender a rede que tal 

Secretaria organiza para atender os excluídos sociais nos espaços não escolares de educação 

social. Compreender essa rede foi complicado porque, na verdade, a rede estava sendo 

armada, de modo que somente ao final do primeiro semestre do ano de 2009 os próprios 

educadores sociais puderam entender a lógica institucional de atendimento da educação social 

por meio da SEMTAS. Após tal compreensão, privilegiamos outros seis espaços de educação 

social onde atuavam os pedagogos sociais, a saber: CREAS II, as Casas de Passagens I, II e 

III, o PENSEMA e o CEDUC. A partir do estudo teórico dos objetos de estudo demarcados, 

realizamos visitas a esses espaços e entrevistas semi-estruturadas com os pedagogos e com a 

coordenadora geral da política de educação social.  

Segundo André (2005), a entrevista é a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formulam perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam à investigação. O autor considera que essa técnica, que é muito utilizada nas 

pesquisas sociais, permite que se conheça o que as pessoas pensam, crêem, sabem, sentem, 

desejam, assim como permite a explicação dos fatos ocorridos. 

Menga (1986) mostra que a entrevista semi-estruturada é um dos tipos mais 

adequados à pesquisa qualitativa por valorizar a presença do investigador e oferecer liberdade 

ao entrevistado, sendo um importante instrumento quando se trabalha com diferentes grupos 

de pessoas. 

Diante da certeza dessas convicções, realizamos, por conseguinte, entrevistas semi-

estruturadas, ou seja, apoiadas em questões elaboradas previamente, fundamentadas em 

teorias educacionais e em reflexões de pesquisadores. 

As entrevistas tiveram o propósito de esclarecer: 1) Como se organiza e se 

operacionaliza a prática da educação social em Natal? Quem participa da efetividade desses 

processos? 2) Que fundamentação teórico-metodológica seguiram? 3) Como as propostas vêm 

sendo implementadas? 4) Há atualização das propostas de educação social realizada? 5) 

Como ocorre a participação dos gestores, da equipe técnica e da comunidade na 
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implementação da tão sonhada educação social em espaços não escolares? 6) Como o 

pedagogo tem atuado no desenvolvimento das práticas de educação social? 

Esse procedimento que teve como objetivo metodológico orientar o desenvolvimento 

da investigação, garantindo, assim, a flexibilidade necessária a qualquer pesquisa qualitativa, 

ajudou a conhecer o que pensam os atores dos campos investigados sobre a sua práxis e sobre 

o contexto em que atuam, além de esclarecer aspectos referentes ao projeto de educação social 

quanto ao seu processo de elaboração e execução, bem como aos valores, as motivações e as 

crenças dos sujeitos e de permitir que as dúvidas fossem esclarecidas.  

Os sete espaços de educação social não escolar em que realizamos o procedimento de 

entrevista foram SEMTAS, CREAS II, Casas de Passagem (I, II e III), PENSEMA e CEDUC-

Pitimbú. Importa realçar que somente no CEDUC o levantamento de informação não se deu 

por meio de entrevista com a Pedagoga responsável pela educação social do local. 

Destacamos dois aspectos importantes sobre o desenvolvimento da técnica da 

entrevista: o contato com a demanda de excluídos nas Casas de Passagem e a inviabilidade de 

acesso a pedagoga do CEDUC- PITIMBÚ. 

Sobre o acesso aos acolhidos nas Casas de Passagem (I, II e III), gostaríamos de 

registrar que foi a experiência mais desafiadora da pesquisa. Saímos do entrecruzamento 

daqueles espaços bem mais maduros, acima de tudo porque reinventamos o nosso olhar, o 

nosso tatear, o nosso sentir, o nosso ouvir e o nosso falar sobre os excluídos sociais 

envolvidos com os espaços não escolares. Foi uma aventura surpreendente, emocionante e 

edificante! O nosso envolvimento por meio de contato direto ocorrido em todas as Casas de 

Passagem foi tão marcante na trajetória da pesquisa que optamos por mencionar algumas 

ponderações sobre tais ocorrências; ainda que fosse tão-somente o pedagogo daqueles espaços 

não escolares o colaborador de pesquisa que deveríamos privilegiar. Essas impressões 

aparecerão ao final da descrição densa dos espaços das Casas de Passagem I, II e III.  

Ademais, nesse tópico cabe mencionar a inviabilidade do encontro com a pedagoga 

do CEDUC. Isso ocorreu em função de alguns motivos, a saber: nas três tentativas de entrar 

como visitante no Centro, coincidentemente, aconteceu rebelião entre os infratores, sendo, 

portanto, abortadas nossas tentativas; em outro momento, por contato telefônico, a direção 

não autorizou o nosso acesso ao interior do prédio alegando que seria interessante voltar 

depois porque naquele momento as práticas de educação social ainda estavam muito tímidas. 

Nas tentativas de autorização via a Fundação Estadual da Criança e do Adolescentes 

(FUNDC), vinculada ao governo do estado do Rio Grande do Norte, responsável 

administrativamente pelo CEDUC, portanto, órgão de decisão superior em relação à 
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administração local, o responsável pelo setor nunca estava disponível para nos atender, 

ficando inviável o contato por telefone.   

Diante dessa dificuldade, permanecemos do lado de fora dos muros desse Centro. 

Restou-nos, portanto, somente o policial militar de plantão, naqueles dias de final de tarde, 

como pessoa disponível para conversar conosco sobre tal espaço de educação social não-

escolar. Assim, nessa pesquisa, quando tratarmos do CEDUC, são as impressões desse sujeito 

que conduz a descrição densa do lugar. Ademais, como tentativa de suprimir tal lacuna, 

pesquisamos em websistes e em teses de doutorado outras informações importantes sobre esse 

campo empírico.  

Entrevistamos os atores colaboradores da pesquisa nas unidades não escolares, os 

quais foram caracterizados com os pseudônimos de flores escolhidos pelos próprios 

participantes: Bromélia (CREAS II), Girassol (Casa de Passagem I), Margarida (Casa de 

Passagem II), Príncipe negro (Casa de Passagem III), Orquídea (PENSEMA). A pedagoga 

responsável geral pelos educadores sociais da SEMTAS foi nomeada de Tulipa. O policial 

militar do CEDUC foi nomeado de Antúrio.  

Na ocasião, utilizamos gravador e realizamos anotações (por escrito), obtendo, 

assim, o registro mais fiel possível das informações. Embora as gravações tenham sido uma 

experiência de pesquisa importante, a qualidade do som, em virtude de intensa vibração 

sonora, ou do espaço aberto no CEDUC, dificultou a transcrição das falas, visto que as 

entrevistas foram realizadas nos próprios espaços não escolares, onde havia barulho 

provocado pela energia dos acolhidos, pela arrumação e limpeza do espaço. 

O processo de coleta e de análise das informações nos auxiliou quanto à necessidade 

de novas leituras e de interpretações sobre os objetos de estudo da pesquisa. Salientamos 

nessas linhas, também, a importância do momento curricular de nossa qualificação, 

oportunidade em que fomos avaliados e conscientizados sobre possíveis redimensionamentos 

no estudo. Essa experiência nos conduziu a tomada de novas decisões quanto à organização e 

operacionalização da pesquisa. Nessa ocasião, decidimos limitar a pesquisa aos espaços 

mencionados. 

Nos contextos de educação social, realizamos entrevistas seguidas de observações, 

para compreendermos o que se passava naqueles contextos a partir da visão dos sujeitos 

envolvidos. Retomamos, ainda, às mesmas em várias outras ocasiões para dirimir dúvidas que 

se formaram durante a escrita da tese. Para preservar a identidade dos informantes, 

discriminamos suas falas referindo-nos aos pseudônimos que eles escolheram. A aplicação da 

entrevista nos serviu mais para pensarmos sobre os aspectos pedagógicos, institucionais, 
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financeiros e administrativos que compõem a atuação do pedagogo na perspectiva de 

educador social. 

Sobre as observações, enquanto técnica de pesquisa, é precioso lembrar de nossa 

participação na oportunidade dos “Seminários de Formação Continuada dos Educadores 

Sociais da SEMTAS”. Ao todo, foram três encontros de duração de um dia, um em maio de 

2009, outro em setembro de 2009 e o último em novembro de 2010. Os momentos de debate 

entre a rede dos educadores sociais presentes nessa formação nos ajudou demasiadamente a 

organizar o pensamento sobre a compreensão dos campos empíricos. Todos os pontos tocados 

na formação foram por nós transformados em relatórios. Esse material extremamente rico de 

detalhes sobre a política da SEMTAS é por nós apresentado neste capítulo II no momento em 

que relatamos a caracterização pedagógica dessa Secretaria Municipal, encarregada da 

atenção social.  

Tomamos como critérios para a observação dos espaços: a diversidade dos 

segmentos que participaram do processo de educação social e da execução da proposta 

pedagógica; e a atuação de pedagogos que atuam em diferentes turnos. Durante a análise e 

escrita da tese, retornamos aos espaços não escolares para a realização de um segundo contato 

com os atores, para que pudéssemos melhor compreender o processo de educação social e da 

formação do pedagogo, a partir de informações lançadas em um questionário-roteiro. 

 

2.1.2 AS CONCEPÇÕES E AS TRAJETÓRIAS TRILHADAS NA CONSECUÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS  

 

Utilizamos técnica do questionário como instrumento de construção e avaliação de 

dados. Essa ferramenta foi interessante na pesquisa desenvolvida, uma vez que funcionou 

como um instrumento de investigação que nos auxiliou a recolher informações baseando-se 

na inquisição do grupo representativo da população escolhida para o estudo. Para tanto, 

colocamos uma série de questões que abrangeram temáticas/realidades (formação inicial, 

formação continuada, envolvimento com pesquisa pedagógica, envolvimento com pesquisa 

colaborativa e conhecimentos sobre os espaços de educação social) de interesse para nossa 

pesquisa. A aplicação do questionário nos serviu mais para pensarmos sobre os elementos que 

compõe a formação do pedagogo na perspectiva da formação necessária para o educador 

social. 
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Com a elaboração e operacionalização dessa estratégia de construção de dados foi 

possível recolher informações de forma facilitada, pois interrogamos um significativo número 

de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. 

O questionário de pesquisa foi organizado subdividindo-se em quatro momentos 

explorando elementos centrais dos objetos de estudos focalizados nesta tese, a saber, 

respectivamente: informações sobre formação inicial, formação continuada, pesquisa e 

conhecimentos sobre a práxis dos espaços não escolares de educação social. 

Assim, resta-nos expor que a aplicação do inquérito por questionário possibilitou 

uma maior sistematização dos resultados fornecidos, permitindo maior facilidade nas análises 

bem como reduzir o tempo que foi necessário para recolher e analisar os dados; inclusive, por 

tornar possível objetivações na apresentação de nossas interpretações e concepções. As 

informações que levantamos por meio da técnica do questionário estão presentes no 

instrumento, anexos a esta tese.  

 

2.1.3 A CONSTRUÇÃO DE DADOS POR MEIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Realizamos, ainda, análise documental que, segundo Ludke e André (2009), é de 

grande importância para a compreensão de sentido em estudos qualitativos, pois é uma 

técnica que ajuda a desvelar aspectos novos de um tema ou problema. 

A pesquisa documental é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em ciências 

sociais e humanas. Ela é imprescindível porque a maior parte das fontes escritas são quase 

sempre a base do trabalho de investigação. Entendemos que devemos considerar os 

documentos institucionais como verdadeiros fatos de sociedade.  

No que respeita ao procedimento relativo à análise documental, ele foi realizado 

seguindo os seguintes passos: primeiramente, foi necessário proceder a uma recolha e 

sistematização de documentos da SEMTAS que se relacionassem com os nossos objetos de 

estudo (educação social, pedagogia social e educação não escolar). Foi necessário proceder à 

cópia integral dos documentos nesse local, retirar os documentos repetidos e depois organizá-

los por ordem cronológica num dossiê apropriado. O dossiê foi composto por diversos tipos 

de documentos: relatórios, fotografias, mapas, plantas, formulários, folhetos, atas, notas 

avulsas manuscritas, projetos, formulários oficiais, relatórios, memorandos etc. Destacamos a 

contribuição de dois relatórios intitulados: “Relatório de Gestão 2003-2008” e “Relatório de 

Gestão II 2008”. 
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Em seguida, os documentos foram analisados. Assim, procuramos interpretar os seus 

conteúdos, perceber as histórias do processo de construção de cada documento, bem como 

entender as hesitações, as dúvidas, as dificuldades, enfim, todos os passos de um processo de 

alguns anos impressos naquelas laudas. Este momento da análise documental redundou num 

ficheiro de ordem cronológica que inclui um resumo de cada documento ou conjunto de 

documentos que permitiu a posterior redação dos aspectos relativos à caracterização dos 

objetos de estudos, bem como os aspectos relativos à interpretação dos dados. A utilização 

desse instrumental de pesquisa foi por excelência a estratégia que nos favoreceu a 

compreensão dos aspectos gerais norteadores da política de educação social da SEMTAS.  

 

 

2.1.4 CONTRAPONDO DIFERENTES TEXTOS E CONTEXTOS: A TRIANGULAÇÃO 

DOS DADOS DA PESQUISA EM QUESTÃO    

  

Para Demo (2002), a ciência como produto social, histórico e em processo de 

formação na abordagem da pesquisa qualitativa compreende como critérios relevantes a 

coerência, a consistência, a originalidade e a objetivação. A coerência significaria a 

argumentação lógica, concatenada, premissas iniciais, construção do discurso e conclusões 

congruentes entre si. A consistência traduz-se na capacidade de resistir a argumentações 

contrárias; refere-se à qualidade argumentativa do discurso. A originalidade diz respeito a 

uma produção inovadora, que permite ao conhecimento avançar. A objetivação é a palavra 

empregada para substituir o conceito de objetividade, uma vez que não aceita a possibilidade 

de um conhecimento objetivo. E tem por significado a tentativa de reproduzir a realidade o 

mais próximo possível do que é, ou seja, expressa a busca de uma aproximação cada vez 

maior ao objeto que se pretende estudar e compreender. 

Minayo (1993) assinala que o trabalho científico pressupõe a cooperação de 

numerosos esforços individuais. Assim, propõe submeter o produto do conhecimento 

pesquisado à interface das discussões. Isso favorece que a pluralidade de perspectivas permita 

lançar diferentes focos de luz a respeito do objeto estudado possibilitando que as constatações 

seja o resultado dos pontos de vista dos vários estudiosos-sujeitos de pesquisa. Nesse sentido, 

entendemos que a comparação é um dos recursos utilizados para tornar mais universal o saber 

sobre determinado grupo cultural tornando possível a triangulação que se constituiria em uma 

prova consistente de validação da pesquisa.  

Para Denzin (1989), o método da triangulação consiste em uma estratégia de 

combinação e cruzamento de múltiplos pontos de vista através do trabalho conjunto de vários 
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pesquisadores, de múltiplos informantes, de múltiplas técnicas de coleta de dados, de 

características peculiares a estes contextos e de potencial criativo da interação social.  

Nessa pesquisa qualitativa, assinalamos que a objetividade repousará no nosso 

compromisso fidedigno no que diz respeito à: repetição de diferentes instrumentos para 

promover o levantamento da mesma informação; relação diacrônica, associada à estabilidade 

da observação no tempo; e finalmente, postura sincrônica, ou seja, aquela que inclui o uso de 

diferentes instrumentos e medidas.  

 

2.2 ANÁLISE REFLEXIVA DIANTE DOS PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DOS 

DADOS 

 

Nas linhas a seguir, buscaremos desenvolver a triangulação da pesquisa. É nosso 

interesse apontar como compreendemos a realidade “caleidoscópica” dos nossos campos de 

investigação. Para isso, realçamos nosso compromisso com o rigor dos métodos e das 

metodologias que mencionamos, aspectos esses que foram ferramentas centrais para 

interpretações múltiplas e variáveis, enquanto estratégia de enriquecimento dessa pesquisa.  

 

2.2.1 DESENHO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL DA 

SEMTAS  

 

 
              Foto 1 – Fachada da SEMTAS 

                Fonte: Orientador da tese (08/03/2010) 

 

No cenário do atendimento público da educação social em Natal-RN, a SEMTAS é a 

instituição que oficialmente tem a responsabilidade de promover ações interdisciplinares de 

educação social em espaços não escolares. Essa constatação foi para nós a grande surpresa no 

transcurso da pesquisa, pois, quando nos organizamos para iniciar a construção dos dados 

sobre a atuação de pedagogos em espaços não escolares de educação social, o nosso primeiro 
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sentido foi procurar a Secretaria Municipal de Educação (SME) para podermos tomar ciência 

dos saberes e fazeres que devem demarcar o ofício desse educador.  

Assim, após o contato inicial com os técnicos do setor pedagógico da SME tomamos 

conhecimento que no cenário do atendimento público de educação social em Natal essa 

atenção pedagógica acontece deslocada da responsabilidade dessa Secretaria de Educação, 

pertencendo aos cuidados da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 

(SEMTAS). 

Sobre isso refletimos que: 

 

As políticas públicas se desenvolvem não como um simples fenômeno 

derivado das suas estruturas ou sejam determinadas exaustivamente 

por elas. Devem ser entendidas como campo de luta de classes que 

tem efeitos fundamentais sobre o Estado, mas são efeitos realizados 

nos limites colocados pelas suas estruturas, na medida em que 

regulam uma série de variações (POULANTZAS, 1977, p. 180). 

 

  Com base em Poulantzas (1977), entendemos que no cenário neoliberal o Estado 

apresenta uma ambivalência característica a respeitos das classes dominantes e das classes 

dominadas, gerando uma contradição interna entre os conceitos de “privado-público”. Neste 

sentido, é produtivo para o Estado capitalista desorganizar politicamente as classes 

dominadas. 

 A construção de políticas públicas vincula-se a uma concepção de bem comum, dentro 

de uma sociedade em que o Estado garanta e respeite os direitos através de ações 

governamentais que, obrigatoriamente, deveria assegurar a todos os cidadãos o acesso, sem 

qualquer distinção. Porém, o que se observa na política social de atendimento da educação 

social é o extremo do que essa proposição sugere. 

 

É como se o que está acontecendo compreendesse um momento em que 

os valores de segurança tradicional não funcionam mais, devido ao 

declinante caminho do movimento trabalhista, ao desmantelamento 

conservador dos serviços sociais em favor das “soluções de mercado” e à 

contínua compra de companhias do governo pelo poder da corporação. 

Isso tem criado um solo fértil para a política apocalíptica do 

alienado.”(MCLAREN, 1999, p. 262-263) 

 

 Diante das leituras necessárias para entendermos o primeiro dado importante da 

pesquisa (o deslocamento da educação social da Secretaria de Educação para a SEMTAS), 

concluímos que historicamente as políticas públicas vão sendo construídas nas tensões 
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contraditórias entre estratos sociais distintos, onde o interesse do grande capital tem 

tradicionalmente alimentando o progressivo descompromisso na formulação de políticas 

públicas voltadas para sociedade com a finalidade de emancipação. Todavia, ao invés disso, 

as políticas adotadas para os excluídos ocorrem no sentido de tornarem a população mais 

dependente de programas que buscam compensar “carências” estruturais. Tais políticas têm 

sido construídas tomando como referência o discurso de que a pobreza é a única culpada pela 

situação de exclusão e assim as medidas tomadas para lutar contra a exclusão tomam o lugar 

das políticas sociais mais gerais, com finalidades paliativas.  

 O quadro de educadores sociais efetivo da SEMTAS foi composto a partir do ano de 

2007. O concurso público que tornou oficial a inserção desses profissionais no quadro ocorreu 

por meio do edital número 01, publicado em 20 de julho do ano de 2006. Foram anunciadas 

quarenta e três (43) vagas para o cargo, a jornada de trabalho correspondente a 30 horas e os 

vencimentos correspondentes ao valor de trezentos e cinqüenta reais (R$ 350,00). A exigência 

para investidura no cargo era a obtenção de curso de Magistério ou do curso de Pedagogia. 

No que concerne aos conteúdos previstos no processo seletivo, o edital definiu noções: 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre relações humanas, ética, princípios para a 

educação de jovens, normas básicas de segurança, ética profissional, noções básicas de 

administração pública e direitos e deveres do servidor público municipal do Natal-RN. O 

processo seletivo envolveu provas objetivas, prova discursiva e prova de títulos. 

Após o acesso e a análise do edital do primeiro concurso público para educadores 

sociais, verificamos que existe uma razoável compreensão sobre educação social por parte dos 

técnicos da SEMTAS no que tange aos elementos necessários ao perfil dos pedagogos que se 

interessam em desenvolver pedagogia social nos espaços não escolares. Isso é perceptível em 

função da seriedade das etapas do processo seletivo e dos conteúdos exigidos focados na 

reflexividade sociológica, antropológica, histórica, filosófica e praxiológica, conforme 

defendemos. Porém, o mesmo não podemos dizer da noção de valorização profissional desses 

pedagogos que, conforme a remuneração prevista, ainda se tem muito o que avançar.  

O ano de 2003 caracterizou-se, sobretudo, pela descentralização nas ações da 

SEMTAS. Nesse sentido, essa Secretaria municipal buscou estreitar a relação com os 

Conselhos de Direitos, bem como com os usuários da Política de Assistência Social, com 

vistas à ampliação e ao fortalecimento do princípio da participação social (RELATÓRIO DE 

AVALIAÇÃO DA SEMTAS, 2008). 

O governo de Carlos Eduardo introduziu a proposta da Educação Social em Natal por 

meio da SEMTAS. A participação do Pedagogo nas Casas de Passagem foi à abertura 
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necessária para que atuasse como educador social reconhecido e legitimado na rede 

interdisciplinar de atuação social em Natal (BROMÉLIA, 2010, p. 1).  

O governo de Carlos Eduardo abril o olhar para a dimensão pedagógica da política de 

Inclusão Social por meio da Educação Social não escolar com atuação do pedagogo. Porém, 

apenas implantou a proposta com, a convocação de 38 pedagogos concursados que iniciaram 

os trabalhos sociais. Nos anos de 2007 e de 2008 não aconteceu formação necessária para que 

a própria compreensão do funcionamento dos espaços e da rede de Educação Social fosse 

compreendida. Foi um período marcado pela superficialidade da comunicação, do estudo e do 

trabalho nos espaços da rede de atuação do pedagogo educador social. A transição 

compreendeu o efeito dominó com relação ao esvaziamento do saber e do fazer do pedagogo 

social. 

A transação do governo de Carlos Eduardo e de Micarla de Souza foi grossa. A 

atuação inicial do pedagogo social que correspondia somente às Casas de Passagens, a partir 

de então, passou a funcionar por meio do programa CREAS. Essa nova configuração passou a 

incluir muitos outros espaços de Educação Social na proposta da SEMTAS (BROMÉLIA, 

2010, p. 2). 

No impasse da nova rede de atenção social, inicialmente reprovamos e rejeitamos 

porque tivemos medo. Mas, na medida em que fomos comunicados corretamente sobre o 

programa CREAS, em que passamos a estudar e a trabalhar percebemos que o 

redimensionamento da proposta de educação social constituiu um espaço mais intencional e 

qualificado para o fazer do pedagogo na Educação Social. 

O governo de Micarla de Souza tem reforçado a necessidade do pedagogo nos espaços 

não escolares da SEMTAS. O pedagogo tem ganhado força! O CREAS fortaleceu a 

visibilidade do pedagogo. Agora, nos últimos meses, está verdadeiramente acontecendo à 

formação continuada da equipe de Educação Social. Ademais, vale registrar também o 

reconhecimento salarial. Os últimos diálogos da prefeitura com o sindicato do educador social 

implicou em um aumento salarial de acordo com a matriz salarial nacional do Pedagogo 

considerando, inclusive, os graus acadêmicos galgados (BROMÉLIA, 2010, p. 1).  

O grupo de educadores sociais tem aprendido a se organizar politicamente. Mas, é 

importante destacar que dada à importância da inserção do Pedagogo no programa de 

educação social em Natal, o grupo de pedagogos tem percebido a crescente atenção do 

governo municipal para a ampliação dos seus direitos.  Os diálogos constantes têm favorecido 

acordos e conquistas importantes para o desenvolvimento profissional do Pedagogo educador 

social da SEMTAS (BROMÉLIA, 2010, p. 1). 
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A Política que a SEMTAS veicula é desenvolvida, atualmente, em consonância com 

os princípios e objetivos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, da Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS, da Norma Operacional Básica – NOB/SUAS e da Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB/RH. 

Em 2004, o advento da Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS, exigiu um novo desenho político-institucional 

no sentido de garantir, não somente a primazia do poder público, mas um comando único em 

cada uma das três esferas de governo, respeitando-se as diferenças e as características 

socioterritoriais locais, além da gestão compartilhada com a participação da sociedade civil, 

dos usuários dos serviços e a centralidade na família para a concepção e execução dos 

programas, projetos, serviços e benefícios. 

A partir de 2005, com a habilitação do município do Natal em nível de gestão plena da 

Assistência Social, houve uma ampliação e redimensionamento institucional e programático 

da SEMTAS. 

Esse contexto exigiu a criação de novos setores, a contratação e investimentos em 

capacitação de recursos humanos e a organização da Proteção Social Básica e Especial, 

visando prevenir situações de risco, mediante o desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições, além de proteger os indivíduos e as famílias nas situações de violação dos direitos, 

no âmbito municipal, inclusive previu-se a implantação de uma efetiva política de educação 

social não-escolar. 

A Política Municipal de Assistência Social exerce na ação pública a missão de prover 

proteção social à criança, ao adolescente, ao jovem, à pessoa idosa, à pessoa com deficiência e 

a mulheres, com centralidade na família, reconhecendo sua importância na vida social. Nessa 

ótica, busca-se romper e superar a focalização, tanto relacionada à situação de risco quanto de 

segmentos. 

Os Programas, Projetos e Serviços executados atualmente pela SEMTAS, de maneira 

geral são: 1) Política municipal de assistência social (envolve Proteção Social à Família, 

Proteção Social a Crianças, Adolescentes e Jovens, Proteção Social a Pessoas Idosas e 

Pessoas com Deficiência, Proteção Social às Pessoas em Situações Emergenciais e em 

Situações de/na Rua e Projetos de Inclusão Produtiva); 2) Política de segurança alimentar 

(envolve Projeto Hortas Comunitárias, Projeto Banco de Alimentos e Projeto Cozinha 

Solidária); 3) Política para mulheres e minorias (envolve Centro de Referência Mulher 

Cidadã, Casa Abrigo Clara Camarão e Projeto do Casulo à Borboleta: vencendo a violência 

doméstica contra a mulher); 4) Política municipal de emprego, trabalho e renda (envolve 
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Qualidade Social e Profissional, Programa de Desenvolvimento do Artesanato Municipal – 

PRODAM, Intermediação de Mão de Obra Qualificada, Intermediação de Financiamento a 

Microempreendedores, Empreendimentos de Economia Solidária Autogestionária, Seguro 

Desemprego, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Orientação Profissional; e 

Política de habitação (RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA SEMTAS, 2008). 

Após essa breve explanação que caracteriza a SEMTAS na perspectiva da análise 

documental efetivada, tomaremos como referência, a partir desse momento, o pensamento da 

pedagoga responsável geral pelos educadores sociais dessa instituição. A entrevista na 

SEMTAS foi realizada no dia 8 de outubro de dois mil e nove (2009) com a pedagoga 

educadora social cujo pseudônimo escolhido foi Tulipa.  

A pedagoga tem dois anos e quatro meses que atua na SEMTAS. Cursou inicialmente 

magistério e, em seguida, pedagogia. Percebe que “o trabalho dos pedagogos educadores 

sociais é de suma importância, pena que a estrutura da Secretaria não ajuda, pois, a rede é 

bastante falha e deficiente” (TULIPA, 2009, p. 1). 

Sinaliza que tem autonomia para atuar na área, embora a equipe não colabore muito, 

na hora das atividades, e os sujeitos em risco social também às vezes não querem participar 

das atividades propostas. 

Sobre a iniciativa da formação continuada dos educadores sociais, informa que a 

SEMTAS não oferece. “E aí fica difícil, com o salário que ganhamos, está realizando essa 

busca por capacitação. As principais dificuldades enfrentadas pela equipe são a carente 

estrutura física dos espaços não escolares, a falta de recursos apropriados para educar os 

excluídos, tudo isso dificulta a realização das atividades planejadas” (TULIPA, 2009, p. 2). 

A avaliação que faz do curso de pedagogia para a educação social não escolar é que, 

em parte, o curso não deu suporte para a prática da educação social. Isso porque, na 

graduação, o foco é mais sobre educação escolar, com alunos incluídos socialmente, já no 

trabalho do excluído, o foco é a pedagogia e assistência social. Não deveria, mas de certa 

forma, há uma forte separação entre educação e assistência social.  

Quando “assumimos esse campo de trabalho a rejeição era visível, e isso causou um 

grande mal-estar, porque os antigos contratados temporários da ATIVA, que não tinham a 

formação necessária para promover realmente uma educação social não escolar, temiam que 

os concursados efetivos ocupassem o espaço deles”. Avalia que depois de algum tempo, 

conquistou o seu espaço, “e aí começou a ser bem vista e até de certa forma copiada, em 

certas coisas, por isso está nessa coordenação geral” (TULIPA, 2009, p.1).  



69 

 

A ATIVA é a ONG que promove as contratações temporárias dos profissionais 

prestadores de serviço da SEMTAS, inclusive de educadores sociais, que na sua maioria, são 

leigos. Os educadores sociais selecionados pela ATIVA prestam suporte aos pedagogos 

educadores sociais do quadro efetivo como alternativa para a complementação dos servidores 

(pedagogos sociais) que existem em número insuficientes. A ONG situa-se no bairro da 

Cidade Alta, em Natal, próximo a Catedral nova. 

 

                             Foto 2 – Fachada da Ativa 

                 Fonte: Orientador da tese (08/03/2010) 

 

 

 Não é nosso interesse, neste momento, aprofundar o estudo sobre a interferência de 

ONGs na política da educação social em Natal. Todavia, reconhecemos a importância dessa 

informação por isso julgamos necessário realçá-la tendo em vista que importantes leituras e 

interpretações podem está sendo feita sobre a atuação dessa ONG no sentido de reforçar ou 

não parte das impressões presentes neste estudo.   

O desempenho da função de educador social é “altamente estressante, devido à 

cobrança e a pressão exercida pela Secretaria, pelo judiciário e pela sociedade. A pedagogia 

social compreende mais uma alternativa para a ampliação das práticas na pedagogia. Isso 

reforça a importância dessa profissão e a importância da valorização do Pedagogo” (TULIPA, 

2009, p.3). 

As palavras de Tulipa introduzem uma série de depoimentos que caracterizam, 

elogiam, criticam e sugerem alternativas para o trabalho do pedagogo no quadro da educação 

social em espaços não escolares da SEMTAS. Essa primeira entrevista efetivada já nos 

prometia muita trajetória para ser cumprida, até porque foi a partir daí que começamos a 

entender melhor a organização social desenvolvida pela SEMTAS.  

 



70 

 

 

2.2.2 DESENHO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL DA 

SEMTAS 

 

 

A SEMTAS desenvolve políticas de atenção social por meio de dezenas de programas 

voltados para a assistência dos vulneráveis sociais. Nesse momento da tese, consideraremos 

apenas os espaços de acolhimento dos pedagogos educadores sociais, pois, conforme já 

pontuamos, é a atuação deles que realçam o interesse de nossa pesquisa.   

O caminho pedagógico percorrido pelos pedagogos educadores sociais da SEMTAS 

envolve a possibilidade de lotação nos seguintes programas: CREAS (I ou II), Casas de 

Passagens (I, II e III), PENSEMA e CEDUC. Em todos esses ambientes o profissional atua 

inicialmente por meio do atendimento interdisciplinar e, em seguida, desenvolve intervenções 

próprias por meio de mediações que envolvem exclusivamente seus saberes profissionais. 

Um dado fortemente marcante foi que, na maioria dos colaboradores da pesquisa, os 

próprios pedagogos não compreendem a lógica de funcionamento da SEMTAS, nem na 

perspectiva macro da inteireza dos programas que a Secretaria desenvolve, nem na 

perspectiva micro dos programas de educação social que executam. O fato de a presente tese 

ter conseguido desenhar e caracterizar tal lógica de funcionamento já representa uma 

contribuição social significativa para o estudo. Falta à compreensão dos saberes e fazeres 

necessários a rede integrada do atendimento pedagógico, seja entre as diferentes instâncias de 

educação social da SEMTAS (CREAS, Casas de Passagens I, II e III, PENSEMA e CEDUC), 

seja entre a equipe interdisciplinar que atua no chão dos espaços escolares, seja entre a 

atuação dos próprios pedagogos educadores sociais. 

A constatação anterior denuncia onde talvez repouse a maior dificuldade na 

operacionalização da política de educação social da SEMTAS: a ausência da assertividade 

entre os sujeitos responsáveis pela execução da proposta. Sem o discernimento e a 

transparência sobre as dimensões pedagógica, institucional, administrativa e financeira é 

impossível que os educadores sociais desenvolvam identidade pela proposta, estimulem seu 

sentimento de pertença, viabilizem práticas ancoradas na pedagogia social, organizem-se 

politicamente em torno de seus direitos e deveres porque é digno, na condição humana, 

estarem plenos de direitos e deveres para poderem clamar pelos direitos e deveres dos outros. 

Em outras palavras, é necessário que primeiramente os educadores sociais saiam de sua 

condição de excluídos profissionais para que verdadeiramente possam articular uma práxis no 

sentido do atendimento humano dos excluídos sociais.   
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O crescimento e a solidificação da educação social por meio das ações da SEMTAS, 

em função da demanda crescente da exclusão social em Natal, têm consubstanciado o debate 

sobre o “controle de qualidade” da ação social desenvolvida por essa Secretaria. Nesse 

sentido, serão elucidadas, nas linhas que se seguem, algumas ponderações que reforçam os 

apontamentos já mencionados na colaboração da entrevistada Tulipa (2009) acerca dos 

avanços e dos recuos da educação social da SEMTAS, considerando as condições 

institucional, legal, operacional, curricular e educativa disponibilizas para a realização do 

Programa de educação não escolar. 

A expectativa em relação à melhoria da qualidade da educação não escolar permeia a 

história da política de implantação da educação da SEMTAS. No Estado do Rio Grande do 

Norte, e nas demais unidades do Brasil, os editais de fomento de pesquisa e de atividades de 

extensão (CNPQ, CAPES, PETROBRÁS, BANCO DO NORDESTE, entre outros) têm 

comprovado e constatado que programas de educação social não escolar é uma iniciativa que 

desperta muitos interesses e isso promove um redimensionamento no quadro de habilitação 

dos educadores sociais que atuam em espaços não escolares. Isso fica perceptível quando se 

observam os saldos quantitativos que envolvem o Programa da SEMTAS, por exemplo, em 

nível de número de excluídos atendidos anualmente, que corresponde ao quantitativo de um 

mil por ano aproximadamente (RELATÓRIO DE GESTÃO DA SEMTAS, 2008). 

Para avaliarmos os alcances e limitações dessa política de educação social, 

reportaremo-nos primeiramente às constatações pontuadas no “Primeiro Seminário de 

Formação de Educadores Sociais da SEMTAS”. Este evento foi realizado no mês de setembro 

de 2009, no âmbito do Centro de Formação dos professores do município da cidade de Natal. 

Importa lembrar ainda outros dois eventos de formação dos educadores desenvolvidos no 

período de tempo dessa pesquisa: maio de 2009 e novembro de 2009. Esses eventos contaram 

com a presença dos representantes gerais da educação social da SEMTAS dentre eles: a 

coordenadora geral da SEMTAS responsável pelos assuntos da educação social, o Chefe de 

Departamento de educação social da SEMTAS, além dos pedagogos coordenadores 

pedagógicos dos espaços não escolares, educadores sociais e alguns acolhidos, 

compreendendo um total de 67 presentes no dia da formação.  

Os debates desencadeados ao longo de todos os “Seminários de formação” abarcaram 

a dimensão institucional-administrativa (estrutura, coordenação e funcionamento dos espaços 

não escolares), a dimensão curricular (didática, temáticas formativas, avaliação e 

coordenação pedagógica), a dimensão educativa (integração de temas formativos, relação 
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educador-educando e seleção de educadores sociais) e a dimensão do educando (motivação, 

processo de ensino-aprendizagem das práticas sociais).  

Em seguida, uma outra fonte que também recorremos, para atingirmos o propósito 

deste item do estudo que consiste em avaliar a política de educação social da SEMTAS, 

refere-se aos resultados evidenciados pela base de pesquisa intitulada  GRUPO DE 

ESTUDOS E PESQUISA EM LINGUAGENS, FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE 

E INCLUSÃO SOCIAL (GELFOPIS), certificado pelo CNPQ, por meio dos estudos 

desenvolvidos na linha de pesquisa políticas educacionais, formação docente e inclusão social 

no Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no estudo 

intitulado “Educação Social como Alternativa para o Desenvolvimento Humano”. Esta 

pesquisa, que avalia as contribuições da educação social no programa de formação do 

professor, vem sendo realizada desde o período de agosto de 2009.  

Dentre os resultados evidenciados no Primeiro Seminário de Formação de Educadores 

Sociais, apontou-se primeiramente aspectos fortes relacionados a todas as dimensões 

privilegiadas na ocasião. Em seguida, aspectos frágeis que condicionam o trabalho da 

educação não escolar. 

Na dimensão do educador, pontuou-se o avanço do conhecimento e da aplicação de 

metodologias diversificadas nos espaços não escolares, fruto dos esforços ainda que iniciais 

dos educadores no enfrentamento da relação teoria-prática. De acordo com o seminário de 

avaliação, a política vem superando a dicotomia entre prática e teoria social, exercício 

fundamental para a formação reflexiva da prática do educador social.  

Na dimensão discente, o encontro elucidou melhoria da auto-estima dos acolhidos, a 

possibilidade, por estarem em um ambiente familiar, de poderem acompanhar as 

aprendizagens escolares e a conscientização sobre os seus direitos. 

Na dimensão institucional-administrativa, o seminário lembrou da seriedade dos 

coordenadores pedagógicos, no que concerne as mediações entre educadores sociais e 

acolhidos e do desenvolvimento de atividades como aulas de campo, tentativa de reintegração 

familiar, acompanhamento médico e visitas ao Museu Câmara Cascudo. 

 O conteúdo tratado no seminário aponta ainda que, dentre os depoimentos dos 

educadores sociais, evidencia-se uma compreensão mais clara, em detrimento de quando 

chegaram na SEMTAS, em meados do ano de 2006, sobre a função dos espaços não escolares 

no atual contexto social; obtiveram, portanto, uma postura mais crítica em relação ao seu 

trabalho e à adoção de práticas mais dinâmicas.  
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Diante das constatações postas, percebemos que, apesar dos aspectos fortes que foram 

conferidos à política da SEMTAS, a articulação dos eixos (a formação inicial, o exercício 

profissional, a formação continuada e a pesquisa pedagógica) norteadores de uma contundente 

formação para a educação social não foram realçados de modo significativo na sistemática da 

formação dos educadores sociais. Entendemos que eles ainda não despertaram para a 

necessidade dessa formação complexa e articulada.  

Essas últimas evidências assinalam que, na avaliação do conjunto dos educadores 

sociais da SEMTAS, essa política tem trazido contribuições quantitativas para a atenção do 

excluído social quanto aos espaços não escolares. No entanto, é ingênuo deixar de reconhecer 

que, tal como vem se configurando, traz potenciais limitações, tanto na sua concepção quanto 

na forma como vem sendo operacionalizada. 

O Seminário de Formação de Educadores Sociais contemplou que, além da avaliação 

positiva, essa política aponta aspectos fracos relacionados às dimensões privilegiadas para 

observação. 

Na dimensão institucional-administrativa, pontuou-se como limitada a inexistência de 

clareza entre a coordenação geral, as coordenações locais e as diretrizes dos Programas de 

educação social não escolar, ocasionando certo entrave nos trabalhos. 

Na dimensão curricular, questionou-se a identidade do currículo de educação social 

não escolar a ser seguido; a avaliação do acolhido e o trato do educador social quanto às 

evasões dos espaços, assim como a rotatividade dos atendidos. Apontou-se a necessidade 

urgente de estudos sobre as temáticas: educação inclusiva, prática de ensino, pedagogia social, 

animação sócio-cultural, educação comunitária: contextos e significados, elaboração e 

avaliação de projetos comunitários/projetos sociais, educação não escolar de jovens e adultos; 

suas metodologias e implicações, democracia e direitos humanos. 

Na dimensão do educador, apontou-se à falta de clareza nos critérios para seleção dos 

novos educadores sociais, insuficiente integração entre os educadores sociais de um mesmo 

espaço não escolar e da equipe como um todo. 

Na dimensão do educando, evidenciou-se as dificuldades dos alunos na alfabetização, 

ausência dos acolhidos dos bancos escolares há bastante tempo e dificuldade na formação dos 

grupos de estudo no contexto das atividades pedagógicas tendo em vista as rixas próprias dos 

educandos. 

Continuando no cerne dos aspectos fracos do Programa de Educação Social da 

SEMTAS, com base nas falas conclamadas nas formações dos educadores sociais, percebeu-

se: a ingerência político-partidária dos diferentes governos municipais de Natal; a burocracia 
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para realizar o atendimento em rede; a precária infraestrutura das Casas de Passagens e do 

CEDUC; a falta de biblioteca nos espaços não escolares; a dificuldade de avaliação da 

aprendizagem social dos educandos; a dificuldade de aprendizagem dos acolhidos. 

Persistindo no enfoque das críticas à educação social da SEMTAS, outra evidência 

pertinente condiz com a observação de que essa proposta de formação de educadores em 

serviço é praticamente nula. 

Conforme pontuamos no capítulo anterior, tais recomendações fazem parte do projeto 

de sociabilidade neoliberal concebido pelos organismos internacionais e pelo terceiro setor, 

que se articulam com as estratégias definidas no âmbito do ajuste estrutural da política social, 

que forneceram as bases para a Reforma do Estado, redefinindo o seu papel no que concerne à 

matriz teórica e ao financiamento de políticas sociais (GENTILI, 2005). 

O relatório gerado nessas formações dos educadores sociais desenvolvidas no ano de 

2009, além de sistematizar informações sobre os aspectos positivos e negativos do Programa 

da SEMTAS, realça algumas sugestões possibilitadoras da superação dos principais 

problemas evidenciados no desenvolvimento dessa política de educação social.  

No nosso entendimento, tais sugestões para otimização da educação social são 

relevantes, pois em larga escala se aproximam da perspectiva dos estudiosos e pesquisadores 

conceptores da educação social para o desenvolvimento humano. 

Com relação à formação continuada do educador social, sugeriu-se que a mesma deve 

integrar as disciplinas do currículo do espaço não escolar, articulá-las ao exercício 

profissional do educador, possibilitar ao educando que cada temática transversal conduza a 

construção de conceitos necessários ao processo de ensino-aprendizagem social, melhorar a 

integração entre educador-educando. 

No âmbito da pesquisa, sugeriu-se o incentivo dessa atividade conduzindo o educador 

social à compreensão de sua realidade e necessidades formativas; com relação à formação 

continuada, sugeriu-se que a SEMTAS criasse um programa de extensão específico para esse 

fim, ou que veiculasse uma possibilidade de formação lato sensu. 

Ademais, ainda no âmbito das significativas sugestões, chama-nos atenção a 

preocupação dos participantes do evento no que diz respeito aos saberes próprios da educação 

social. Sobre isso, o seminário sugeriu que os saberes dos acolhidos fossem valorizados.   

Para finalizar, a apreciação geral referente à sistemática de educação social da 

SEMTAS, cabe frisar que se trata de uma estratégia que vem proporcionando o avanço da 

inclusão social em Natal, com aproximadamente 2.000 (dois mil) excluídos sociais 

beneficiados. No entanto, apesar de democratizar o acesso assistencial da pessoa humana, essa 
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política não contempla solidamente a formação necessária para o desenvolvimento humano e 

social (TARDIF, 2002). Nesse sentido, cabe entender que a política geral de atenção ao 

excluído da SEMTAS, no sentido quantitativo, tem atingido saldos significativo de 

acolhimentos, todavia, qualitativamente, muito ainda precisa ser feito para incluir e integrar os 

excluídos no espaços não escolares. Essa evidência, desenvolvida a partir da apreciação de 

dados coletados, bem como a partir da análise das formações dos educadores sociais 

realizadas e dos relatórios construídos a partir dessas atividades, leva-nos a querer 

compreender como essa experiência se desenvolve no seu enraizamento operacional: CREAS 

II, Casas de Passagem I, II e III, PENSEMA e CEDUC.  

No capítulo seguinte, faremos uma descrição densa das oportunidades de propostas de 

educação social que a SEMTAS reúne no chão dos espaços não escolares.      
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3. A EDUCAÇÃO SOCIAL NO CHÃO DAS EXPERIÊNCIAS NÃO ESCOLARES DA 

SEMTAS EM NATAL 

 
Aprendi com as Primaveras a me deixar cortar 

 para poder voltar sempre inteira. 

Cecília Meireles 

 

Começamos este capítulo no canto de Cecília, é o fazemos por acreditar na renovação 

do ser, a cada primavera, a cada aprendizagem. A Educação Social, mesmo em Espaços Não 

Escolares, historicamente, caracteriza-se pelo debate e pela operacionalização de 

conhecimentos escolares objetivos, veiculados por meio de currículos e de disciplinas 

tradicionais que prescrevem um conhecimento formal. No entanto, para acontecer a 

Educação Social na ótica do desenvolvimento humano é preciso que o educador tenha 

autonomia, que reflita, critique e pesquise sobre os problemas que permeiam a sua prática 

cotidiana, portanto, o modelo de Educação Social ancorado no conservadorismo não dá 

conta de preparar o excluído social para a reflexividade e para a Inclusão Social enquanto 

processo humano complexo (DEMO, 1998; DUSSEL, 1980; IMBERNÓN, 2004; 

ROMANS, 2003; TARDIF, 2002; VEIGA, 2002).  

Na especificidade dos contextos de Educação Social Não Escolar é de fundamental 

importância a reflexão sobre: a compreensão curricular problematizadora, o uso intencional 

de diferentes metodologias, o domínio do conteúdo libertador, a veiculação de um 

conhecimento construído processualmente, a análise da educação como um compromisso 

político coerente com valores éticos e morais, o desenvolvimento da pessoa e a colaboração 

entre iguais. Nesse parâmetro de educação questiona-se o ensino eminentemente 

escolaresco, técnico, acabado e formal (AFONSO, 2001).  

Para os estudiosos (FREIRE, 2003; GARCIA, 2001; IMBERNÓN, 2004; LIBÂNEO, 

2005; NÓVOA, 1992; RAMALHO, 2003; ROMANS, 2003; GOHN, 2006; TARDIF, 2002; 

THERRIEN, 1998) defensores da formação do Pedagogo para o contexto em que se 

trabalha a Educação Social, a formação deve ser complexa e diversificada. Assim, a 

profissão do Pedagogo não deve ser entendida como mera transmissão de um conhecimento, 

devendo exercer outras funções: motivação, luta contra a exclusão social, participação das 

estruturas sociais, entre outras. Nesse sentido, entende-se que para o alcance de tal 

realização se faz necessária uma nova configuração de formação que contemple os eixos da 

formação inicial, da formação permanente, da pesquisa pedagógica e do contexto do 

exercício profissional nos Espaços Não Escolares de Educação Social para que de fato tais 
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Pedagogos possam navegar nesses espaços de atuação, como requer a Diretriz Curricular de 

número 01/2006.  

A perspectiva da Educação Social tem implícito ao seu conceito a capacidade de 

reflexão em grupo e o processo coletivo para regular as ações e as decisões sobre a inserção 

social. O princípio do trabalho interativo é realçado, pois, a complexidade do mundo social, 

as dúvidas, a falta de certeza e a divergência são aspectos consubstanciais com que o 

profissional da Educação Não Escolar convive e somente por meio da interação humana tais 

obstáculos podem ser superados. 

No contexto da Educação Não Escolar, o Educador Social vivencia uma condição que 

transcende o acesso a uma mera atualização científica, pedagógica e didática, vivenciando 

situações de participação, reflexão, pesquisa e análise crítica para que no exercício do 

trabalho conviva com a mudança e a incerteza (IMBERNÓN, 2004). 

Essa alternativa de educação conduz também ao próprio educador uma postura crítica, 

pois permite a percepção das contradições da profissão, quais sejam: a alienação 

profissional, as condições de trabalho, a estrutura hierárquica, entre outras. A Educação 

Social implica formar o excluído social na mudança e para a mudança por meio do 

desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo e de uma verdadeira autonomia social 

compartilhada, já que a Educação Social deve associar o conhecimento necessário a ser 

mediado com o contexto imediato dos aprendentes em risco. 

Diante dessas evidências, nesse capítulo, objetiva-se analisar os aspectos em que a 

política de Educação Social operacionalizada por meio da SEMTAS, em Espaços Não 

Escolares, no município de Natal, se aproxima ou se distancia da perspectiva de formação 

para o desenvolvimento do ser social, pontuada brevemente no capítulo um (1) deste estudo. 

Os dados que consubstanciaram a análise deste capítulo são relativos às entrevistas e às 

aplicações de questionários realizados com 7 (sete) educadores sociais de Natal.  Vale 

lembrar que os sujeitos da pesquisa são Pedagogos, com exceção do caso do CEDUC, em 

que somente pudemos contar com as informações concedidas pelo policial militar de 

plantão na Guarita da instituição. 
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3.1 O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA A ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (CREAS) 

 
Um novo paradigma está nascendo, um paradigma que 

considera a diferença como algo inerente na relação 

entre os seres humanos. Cada vez mais a diversidade 

está sendo vista como algo natural e necessário. 

                               (MADER, 1997, p.47) 

 

 

 
              Foto 3 - Fachada do CREAS II 

  Fonte: Orientador da tese (08/03/2010) 

 

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) constitui-se por 

meio da SEMTAS como uma unidade pública de caráter municipal onde se ofertam serviços 

especializados e continuados às famílias e aos indivíduos nas diversas situações de violação 

de direitos. Como unidade de referência, deve promover a integração de esforços, recursos e 

meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar ações para os usuários. O 

CREAS busca articular os serviços de média complexidade e operar em sintonia com a rede 

de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial, com as demais políticas 

públicas setoriais e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

O objetivo do CREAS é ofertar serviços especializados e continuados que possam 

contribuir para assegurar a proteção social imediata de atendimento interdisciplinar às pessoas 

em situação de violência visando à sua integridade física, mental e social; para fortalecer os 

vínculos familiares e a capacidade protetiva da família; para fortalecer as redes sociais de 

apoio da família; para processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos 

serviços públicos, conforme necessidades, para reparar danos e da incidência de violação de 

direitos; e, para prevenir a reincidência de violações de direitos. 
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 O público alvo do CREAS, além de crianças e adolescentes, são famílias e indivíduos 

que vivenciam violações de direito por ocorrência de violência física, psicológica e 

negligência; violência sexual; abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar 

devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; 

situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em 

decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; Programa Bolsa Família e do PETI em 

decorrência de violação de direitos decorrentes de discriminações ou submissões a situações 

que provocam danos e agravos à condição de vida e os impedem de usufruir de autonomia e 

de bem estar. Devem ser atendidos também adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais).  

O CREAS funciona por meio do acompanhamento técnico especializado desenvolvido 

por uma equipe multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de proteção da 

família e a favorecer a reparação da situação de violência vivida. O atendimento é prestado no 

CREAS, ou pelo deslocamento de equipes em territórios e domicílios, e os serviços devem 

funcionar em estreita articulação com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Conselhos Tutelares e outras Organizações de Defesa de Direitos, com os demais 

serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede 

efetiva de proteção social. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, no CREAS 

podem ser ofertados os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

a Famílias e Indivíduos – PAEFI,  Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) . 

Os Critérios de financiamento ocorrem por meio da partilha de recursos entre as 

instâncias de governo. A inclusão de municípios nessa política é definida anualmente pela 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), instância de articulação e pactuação da política 

pública de assistência social, com a participação de representantes dos governos federal, 

estaduais e municipais. 

O co-financiamento federal para esses serviços se dá por meio de transferência de 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência 

Social ou Fundos Estaduais de Assistência Social (CREAS Regional). O co-financiamento é 

repassado por meio do Piso Fixo de Média Complexidade (conforme Portaria Nº440/2005 - 

Art. 3º). 

http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-especial/centros-de-referencia-especializados-de-assistencia-social-servicos-de-protecao-social-especial-a-familia-pessoa-idosa-crianca-adolescente-e-pessoa-com-deficiencia/programas/rede-suas/protecao-social-especial/centros-de-referencia-especializados-de-assistencia-social-servicos-de-protecao-social-especial-a-familia-pessoa-idosa-crianca-adolescente-e-pessoa-com-deficiencia/resolucao_no_109_-_servico_especializado_em_abordagem_social.pdf
http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-especial/centros-de-referencia-especializados-de-assistencia-social-servicos-de-protecao-social-especial-a-familia-pessoa-idosa-crianca-adolescente-e-pessoa-com-deficiencia/programas/rede-suas/protecao-social-especial/centros-de-referencia-especializados-de-assistencia-social-servicos-de-protecao-social-especial-a-familia-pessoa-idosa-crianca-adolescente-e-pessoa-com-deficiencia/resolucao_no_109_-_servico_de_protecao_social_a_adolescentes_em_cumprimento_de_medida_socioeducativa_de_liberdade_assistida_la_e_de_prestacao_de_servicos_a_comunidade_psc.pdf
http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-especial/centros-de-referencia-especializados-de-assistencia-social-servicos-de-protecao-social-especial-a-familia-pessoa-idosa-crianca-adolescente-e-pessoa-com-deficiencia/programas/rede-suas/protecao-social-especial/centros-de-referencia-especializados-de-assistencia-social-servicos-de-protecao-social-especial-a-familia-pessoa-idosa-crianca-adolescente-e-pessoa-com-deficiencia/resolucao_no_109_-_servico_de_protecao_social_a_adolescentes_em_cumprimento_de_medida_socioeducativa_de_liberdade_assistida_la_e_de_prestacao_de_servicos_a_comunidade_psc.pdf
http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-especial/centros-de-referencia-especializados-de-assistencia-social-servicos-de-protecao-social-especial-a-familia-pessoa-idosa-crianca-adolescente-e-pessoa-com-deficiencia/programas/rede-suas/protecao-social-especial/centros-de-referencia-especializados-de-assistencia-social-servicos-de-protecao-social-especial-a-familia-pessoa-idosa-crianca-adolescente-e-pessoa-com-deficiencia/resolucao_no_109_-_servico_de_protecao_social_a_adolescentes_em_cumprimento_de_medida_socioeducativa_de_liberdade_assistida_la_e_de_prestacao_de_servicos_a_comunidade_psc.pdf
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Nas direções apontadas anteriormente, verificamos que a implantação do CREAS em 

Natal-RN possibilitou a ampliação do atendimento às situações de abuso e exploração sexual 

contra crianças e adolescentes, à população em situação de rua e aos adolescentes em 

cumprimento de medida sócio-educativa de Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço 

à Comunidade – PSC, bem como as suas famílias. 

 Atualmente, o município do Natal conta com duas unidades de CREAS, que atendem 

usuários das quatro regiões administrativas e também dos municípios circunvizinhos. 

 Para um melhor entendimento das ações realizadas nos CREAS segue, na sequência, o 

fluxo de atendimento. Inicialmente dá-se o acolhimento que pode ocorrer por meio de 

abordagem social, demanda espontânea ou encaminhamento das instituições conveniadas. Em 

seguida deve ocorrer o atendimento técnico social que encaminha para a inserção nos serviços 

e programas especializados (Serviços de orientação e apoio especializados à população em 

situação de/na rua; Serviços de orientação e acompanhamento a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Serviços de enfrentamento à 

violência, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, entre outros). Até 

acontecer o monitoramento das ações por parte dos coordenadores do Programa. 

 As abordagens sociais são realizadas em vias públicas e em locais identificados como 

de maior incidência de situações de risco, visando à prevenção das situações de violação de 

direitos, através da busca ativa, bem como da averiguação das denúncias recebidas. 

 Ressalta-se, ainda, que podem ser realizadas ações especiais, na perspectiva de 

prevenir situações de risco social, priorizando a retirada de crianças, adolescentes, pessoas 

com deficiência e pessoas idosas das ruas no período de carnaval, da semana santa, no dia 

nacional do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes (18 de maio), no 

Carnatal e na ação Natal/Ano Novo. 

 Constatada a situação de violação de direitos, tais como: exploração sexual, trabalho 

infantil, pessoas em situação de rua, maus-tratos, abandono e negligência contra criança, 

adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres e homens, realiza-se o 

encaminhamento aos serviços especializados do CREAS, onde é realizado o atendimento 

técnico inicial pelo assistente social e pelo psicólogo. 

 No atendimento técnico inicial é realizada a escuta qualificada para a caracterização 

sociofamiliar do usuário, ressaltando as demandas imediatas, com vistas à inserção no serviço 

especializado correspondente. Segundo dados da própria SEMTAS no ano de 2008 

registraram-se nos dois CREAS um total de 1.377 atendimentos e 4.448 encaminhamentos. 
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 Após o atendimento técnico inicial, devem ser realizados os encaminhamentos aos 

serviços especializados da rede socioassistencial e demais políticas públicas, com destaque 

para o Programa Canteiros Reconstituindo Vidas, Programa de Enfrentamento ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Programa de Execução das Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto, conforme descrito no fluxo de atendimento acima 

apresentado, os quais serão detalhados a seguir, ressaltando as ações desenvolvidas e os 

resultados alcançados no ano de 2008.  

Após essa breve explanação que caracteriza o CREAS II na perspectiva da análise 

documental efetivada, tomaremos como referência, a partir deste momento, o pensamento da 

Pedagoga entrevistada, responsável pela equipe de educadores sociais da referida instituição. 

A entrevista no CREAS II foi realizada no dia 8 de março de dois mil e dez (2010) com a 

Pedagoga Educadora Social, que está identificada com o pseudônimo de Bromélia. 

A estrutura física do CREAS II é composta de 6 banheiros, 1 sala de gestão onde 

funciona a equipe de coordenação e a equipe técnica, 1 brinquedoteca, 1 recepção, 1 sala de 

psicólogo, 1 sala de planejamento, 1 sala de oficina pedagógica, 1 refeitório, 1 sala de 

acolhimento, 2 salas interdisciplinares (1 para a família e outra para a vítima), 1 cozinha, 1 

piscina, 1 varanda e 1 estacionamento amplo, não dispondo de nenhuma sala ociosa. As 

observações apontam para um local de ambiência bem apresentada e com distribuição 

espacial satisfatória para o desenvolvimento da Educação Social. 

A sede fica situada na Rua Tereza Campus, número 2514, no Bairro de Lagoa Nova 

em Natal-RN. A localidade compreende um bairro de classe social elevada cujas principais 

atividades econômicas da redondeza são: escolas, faculdades, estabelecimentos de 

imobiliárias, clínicas, farmácias e restaurantes.  

As condições de saúde, moradia, trabalho, lazer e transporte da comunidade onde se 

instala o CREAS II são excelentes, uma vez que como já citamos o bairro é de elite. Na 

comunidade as manifestações culturais e folclóricas são fragilmente trabalhadas e 

vivenciadas. O folclore parece que nem existe, relata Bromélia.  

De acordo com a entrevistada esse perfil sócio-econômico favorecido dos moradores 

do bairro é o motivo central da distância dos festejos culturais comemorativos visto que se 

percebem nessas pessoas potenciais fontes de prazer mais expressivas, como consumo e 

viagens, em detrimento da identidade cultural com a realidade do cenário local. “A 

comunidade procura fugir do CREAS II, não ajuda de jeito nenhum. A parceria é inexistente, 

pois, a vizinhança nos acha um inferno”. Essa condição tem um rebatimento direto na 

proposta de Educação Social dos acolhidos pelo CREAS II, pois nas práticas de Pedagogia 
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Social tais manifestações culturais são imensamente prestigiadas. Assim, tal constatação 

apresenta uma possibilidade metodológica a menos para o atendimento da Educação Social 

nesse Espaço Não Escolar.  

A composição do quadro de pessoal compreende: 12 educadores sociais, 1 , 3 

psicólogos, 5 assistentes sociais, 4 guardas municipais, 1 Auxiliar de serviços gerais, 1 

cozinheira, 3 motoristas, 1 terapeuta ocupacional e 3 secretárias. No CREAS II percebemos 

uma demanda de recursos humanos satisfatória para o acolhimento do excluído social. 

Sobre a composição do corpo administrativo o CREAS II dispõe de 1 coordenador 

com formação em serviço social, 1 equipe técnica composta de Pedagogo, psicólogo, 

assistente social e terapeuta ocupacional e 1 equipe de ensino médio composta de 2 

educadoras sociais e demais funcionários. 

A organização do pensamento de Bromélia sobre a composição do corpo 

administrativo do CREAS II favoreceu a nossa compreensão sobre tal organização, pois nem 

mesmo nos documentos regimentais e pedagógicos verificamos alguma referência a esse 

modelo. A não definição sobre a organização administrativa do espaço de Educação Social 

inviabiliza a dinâmica de funcionamento, notadamente quando da consecução dos objetivos 

que se buscam alcançar.  

A quantidade de usuários que frequentam por mês a instituição é de aproximadamente 

30 pessoas. Um número para além da capacidade de atendimento que possuímos, relata 

Bromélia. Isso significa que a procura está acima da quantidade que comportam. No CREAS 

II os excluídos sociais são nomeados de usuários pela Pedagoga e por toda a equipe 

interdisciplinar. Essa opção terminológica está em desarmonia com as possibilidades da 

Pedagogia Social uma vez que estigmatiza na medida em que rotula de maneira pejorativa 

aqueles que devem ser vistos e sentidos como acolhidos. 

Ao apresentar sua compreensão sobre o histórico do funcionamento do CREAS II, 

Bromélia aponta que “corresponde às tentativas de execução de políticas com recursos 

federais. Ela existe em outros Estados brasileiros. A execução é de responsabilidade 

municipal. A iniciativa de Curitiba é o modelo do país. O fundador em Natal-RN data antes 

de Micarla, atual prefeita. Antes do concurso de 2006, somente quem trabalhava no CREAS 

era o povo da ativa. Nesse governo só funcionário efetivo atua no CREAS e no CRAS, senão 

o ministério público cai em cima e não autoriza o envio de verba para o funcionamento dessa 

política” 

Percebemos bastante lucidez política na avaliação que Bromélia faz do CREAS II. 

Porém, faltam elementos substanciais de natureza filosófica e histórica para que a 
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compreensão integral da política seja compartilhada por essa Pedagoga. Todavia, há que 

registrar que esse problema não é só da Pedagoga, pois, em nenhum dos documentos oficiais 

da SEMTAS que analisamos sistematiza o registro histórico, filosófico e sociológico dessa 

política de atenção social no Rio Grande do Norte, no Brasil, nem no mundo.  

Os usuários do CREAS II vêm de todas as zonas de Natal e de todas as classes sociais. 

No espaço se tende a todos que tiveram seus direitos violados. Os usuários provêm de 

denúncias, buscativas (apreensão de sujeitos em risco efetivada pelos educadores sociais em 

transporte oficial) do próprio programa, do antigo projeto canteiros, e de demandas 

espontâneas. 

O caminho da percorrido pela Educação Social no CREAS II desenvolve-se da 

seguinte forma. “Ao chegar, o acolhido passa por um atendimento interdisciplinar 

desenvolvido por assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, advogado e Pedagogo. O 

responsável pela vítima é entrevistado por esse grupo interdisciplinar, enquanto a vítima vai 

para a brinquedoteca ser acompanhado pelo Pedagogo Educador Social. No CREAS não se 

pode desvincular o usuário da família. Aqui não existe internação. Todos vão para 

encaminhamento”. 

A orientação aponta que apesar do atendimento interdisciplinar do acolhido, que pode 

ser considerado como ponto forte da política, o sentido da Pedagogia Social desenvolvido 

pelo Pedagogo é esvaziado ficando circunscrito tão-somente ao âmbito da brinquedoteca do 

estabelecimento. O brincar, o brinquedo e a brincadeira são metodologias importantes para a 

educação na perspectiva progressista da educação, mas, estão longe de serem as metodologias 

mais fortes no atendimento da Pedagogia Social voltada para o acolhimento de sujeitos 

excluídos, inclusive, dependendo da idade do acolhido, pode ser até desnecessária. 

Em média os usuários frequentam de três a quatro meses a instituição. Porém, isso é 

relativo é depende de cada caso, os casos mais demorados são os de violação sexual na 

infância. Para Bromélia, ponto forte dessa política é a busca pelos direitos do cidadão, a 

gratuidade na orientação do direito, a busca pela penalidade do culpado e a “resolução” do 

problema. Já os pontos fracos da política são o não funcionamento da rede no sentido da 

responsabilidade do ente municipal (fórum, CREAS, CRAS, Casa de passagem, Vara da 

infância, etc.), a falta de recursos (carro, telefone, gasolina, computadores, laboratórios), a 

manutenção insuficiente da instituição (piscina suja, computadores quebrados, pintura, etc.), 

recursos humanos insuficientes, salários baixos e ausência do plano de carreira.  

Diante da confrontação dos pontos fortes e fracos, a Pedagoga conclui que “o CREAS 

II não funciona como poderia. Tem tudo para funcionar. Mas a própria sociedade é tão 
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excludente, a pobreza e a ignorância são tão grandes que o acompanhamento se torna falho. 

Além da falta de interesse em qualificar as pessoas da Educação Social isso é grave porque 

nem mesmo as universidades nos formaram para isso”. 

No CREAS II “o papel do Pedagogo corresponde, inicialmente, na chegada do 

usuário, ao de um membro da equipe interdisciplinar no acolhimento da família e da vítima, é 

um profissional muito necessário aqui. No segundo momento, após a abordagem da equipe 

interdisciplinar, quando da atenção ao usuário na brinquedoteca, é quem consegue intimidade 

com a vítima, mais do que os próprios psicólogos e os assistentes sociais. Contudo, o 

Pedagogo que passa por aqui assume que tem fraca formação inicial e continuada no que diz 

respeito na área da Educação Social e da Pedagogia Social. A principal função que o 

Pedagogo exerce aqui no CREAS II é a de ensinar sobre o convívio social, os cuidados com o 

corpo e a existência e muitas outras questões sociais. 

No tocante à articulação entre o CREAS II e os demais espaços de Educação Social, a 

Pedagoga informa: “O SOS criança é um órgão que faz todo um trabalho de acolhimento e 

que muitas vezes encaminha a vítima para cá. Os conselhos tutelares são locais que se situam 

na comunidade para entregar os usuários indisciplinados para o encaminhamento nas escolas, 

nos CREAS, ao ministério público e nas Casas de Passagem. O PEMSEMA é o órgão que 

atende adolescentes infratores de erros leves e médios e que tem o amparo da família. Já o 

CEDUC-PITIMBÚ é um órgão de cumprimento de medidas sócio-educativas em regime 

fechado para adolescentes que cometeram infração grave”.  A ativa, que é a ONG que antes 

do concurso contratava os Pedagogos educadores sociais, a partir do ingresso dos concursados 

não tem mais participação no CREAS II. Logo, as equipes pedagógicas são exclusivamente de 

servidores efetivos das SEMTAS, afirmamos isso com orgulho. No CREAS II somente o 

vigia, os ASG e o motorista têm vínculo com a ativa. Eles ganham muito pouco. “Acho que 

essa ativa não devia existir, o município deve ser auto-eficiente”. A Pedagoga demonstra ter 

conhecimento dos espaços em que transitam as demandas vinculadas a Educação Social na 

SEMTAS. 

No aspecto pedagógico verificamos que esse Espaço Não Escolar tem compromisso 

político pedagógico. O planejamento ocorre quinzenalmente para se pensar na organização do 

CREAS. Possui um currículo confeccionado com saberes mínimos para trabalhar com os 

usuários. Toma como referências os PCNs, as teorias de auto-ajuda e o estatuto da criança e 

do adolescente. Compreende um planejamento de acordo com a necessidade de cada usuário 

que chega. O repertório da Pedagogia Social não foi citado pela Pedagoga. A inexistência do 

trabalho focado nessa base conceitual distancia o Espaço Não Escolar da lógica da Inclusão 
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Social. A própria Pedagoga reconhece que na sua “formação inicial não estudei nada sobre 

Pedagogia Social. Não conheço nem os principais teóricos, preciso saber muito sobre isso. É a 

nossa principal ferramenta de trabalho”.  

A Educação Social é um componente relevante para a capacitação política e social do 

ser humano. O seu desenvolvimento não necessita estar atrelado necessariamente a 

instituições formais. Até porque se torna mais necessário nas organizações não escolares, 

ampliando os locais de interação com conhecimentos relevantes para o aprendiz. Sua matriz 

está relacionada com a educação emancipadora, entendida como um processo “de 

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” 

(GOHN, 2006, p. 28). 

Bromélia informou de sua angústia quanto à frágil concepção sobre sociologia, 

história, filosofia, antropologia e práxis na Pedagogia Social. “Tenho necessidade de saber 

mais sobre isso. Isso é fundamental para o meu trabalho. Tenho necessidade de saberes sobre 

a educação popular, cidadania, ética, democracia, consciência crítica”. 

 A tendência pedagógica que o Espaço Não Escolar procura seguir na Educação Social 

é a crítica social dos conteúdos. Porém a entrevistada não soube argumentar sobre a opção 

pedagógica. O CREAS II possui todos os documentos pedagógicos de uma escola: regimento, 

PPP, mini-currículo, só não possuímos planejamento financeiro pois não gerenciamos 

recursos por aqui. O compromisso com estratégias de planejamento é uma característica 

louvável nas práticas de Educação Não Escolar. Planejar significa projetar, prever e desejar, 

portanto, é atividade necessária em todos os espaços educativos. 

Com relação à gestão do espaço, Bromélia informa que “a proposta de gestão 

democrática ocorre em nível local do CREAS II. Pois, é estimulada a participação, a 

autonomia e a descentralização do poder embora lá em cima, na SEMTAS, ocorra 

centralização de poder, por isso é tudo desarticulado. Além disso, as formas de interação em 

nível de tomada de decisão ocorrem de modo agradável, tudo é decidido convocando as 

equipes, não se esconde nada de ninguém. Tudo é compartilhado”.  

O “relacionamento dos sujeitos ocorre de forma amigável entre os educadores sociais 

e a gestão, entre os próprios educadores sociais e entre os educadores sociais e os usuários. 

Porém, nos níveis de relações humanas, a ação do CREAS II deixa a desejar porque não 

oportuniza a relação usuário com usuário. Não existe essa interação, apesar de que era para 

existir, pois, isso é terapêutico, extremamente importante, chamamos de grupos operativos. 

Isso nunca aconteceu no CREAS II. A relação Educador Social e usuário é mais forte do que 

vítima e a equipe interdisciplinar, por incrível que pareça”. 



86 

 

Bromélia atua há dois anos como Educadora Social. Tem dois anos de formada como 

Pedagoga. Já teve outras experiências de Educação Social nas Casas de Passagens e no 

PENSEMA. Tem formação lato sensu em psicopedagogia.  

Afirma que a formação continuada só obtém quando promove por conta própria. “A 

SEMTAS só se preocupa conosco esporadicamente e as formações são repetitivas, destoantes 

do tempo histórico e da realidade social que nós trabalhamos”.  

Segundo a Pedagoga, o seu trabalho na instituição é valorizado e reconhecido pelos 

colegas de trabalho. Tem autonomia para desenvolver seus projetos, mas se sente prejudicada 

em função da desarticulação da rede municipal, principal responsável por não viabilizar o 

desempenho dos trabalhos.  

Apesar de todas as limitações e entraves para o exercício pleno de sua profissão de 

Educadora Social, Bromélia assinala que se sente “cumpridora de uma missão bastante 

delicada, por isso, feliz e realizada”. 

 

3.2 AS CASAS DE PASSAGEM  

 

As Casas de Passagem se constituem em um serviço de proteção social especial de alta 

complexidade, uma vez que objetivam acolher e assegurar proteção integral a crianças e 

adolescentes sem referência familiar e/ou em situação de ameaça, na modalidade abrigo. 

 No município do Natal, os serviços de proteção social especial de alta complexidade 

são implementados através de três Casas de Passagem, por faixa etária. Nessa direção, 

implementam ações de apoio psicossocial e de acompanhamento a crianças e adolescentes, 

através de uma equipe interdisciplinar, o que exige maior flexibilidade e monitoramento das 

ações implementadas, na perspectiva da efetividade na reinserção familiar e social e da 

Educação Social. 

 Vale ressaltar que as crianças e os adolescentes usuários dos serviços da Casa de 

Passagem são encaminhados por instituições e programas da rede de proteção social e do 

sistema de garantia de direitos, tais como: Conselhos Tutelares, Varas da Infância e da 

Juventude, CREAS, Programa SOS Criança, Programa Canteiros Reconstituindo Vidas, 

dentre outros. 

 Para uma melhor visualização das ações realizadas pelas Casas de Passagem, segue a 

descrição do atendimento: ocorre a recepção e o acolhimento, o atendimento técnico e 

individualizado da equipe interdisciplinar, insere-se o educando nas atividades de socialização 

(recreação; cidadania; oficinas de música), acompanham-se as crianças e adolescentes nos 
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encaminhamento à rede de proteção social, apoia-se a orientação para a reintegração familiar, 

acompanha-se a condição sócio-familiar após desabrigo. 

 O primeiro momento de atendimento à criança e ao adolescente é o acolhimento 

institucional, o qual objetiva garantir os direito básicos de higienização, vestuário e 

alimentação com qualidade. Em 2008, as Casas de Passagem acolheram 417 crianças e 

adolescentes, conforme dados demonstrativos nos relatório de avaliação da SEMTAS. 

 Na sequência, é realizado o atendimento técnico inicial pelo Serviço Social e pela 

Psicologia, que objetiva apreender a realidade sociofamiliar e as principais demandas das 

crianças e adolescentes acolhidos, na perspectiva da efetivação da reintegração familiar. Em 

2008, foram realizados 417 atendimentos. 

 As ações socioeducativas e de convivência são realizadas através de atividades 

recreativas (colônia de férias, passeios culturais, festas em datas comemorativas, exibição de 

filmes, dentre outros) e de apoio educacional (oficinas de cidadania e de reforço escolar), na 

perspectiva de propiciar espaços de socialização para as crianças, para os adolescentes e para 

suas famílias, bem como contribuir para o processo de aprendizagem dos usuários. Em 2008, 

foram desenvolvidas 478 atividades de recreação e lazer e de apoio educacional 

(RELATÓRIO DE GESTÃO DA SEMTAS, 2008).  

  O acompanhamento à criança e ao adolescente abrigado é realizado por meio das 

ações de apoio e orientação para a reintegração familiar, dos encaminhamentos à rede de 

proteção social, bem como de acompanhamento sociofamiliar após desabrigo, na perspectiva 

de efetivar o retorno à família com garantia dos direitos da criança e do adolescente.  

 O relatório de avaliação das políticas sociais efetivadas pela SEMTAS destaca que, em 

2008, a equipe técnica das Casas de Passagem participou de 64 atividades de capacitação, de 

discussão e de articulação com a rede de proteção e defesa à criança e ao adolescente, com 

vistas à efetivação de um atendimento com qualidade. Todavia, falta esse eixo de discussão 

descer ao chão de trabalho dos educadores sociais (RELATÓRIO DE GESTÃO DA 

SEMTAS, 2008). Essas informações estão em desarmonia com os elementos pontuados pelos 

Pedagogos colaboradores da pesquisa. 

 Dentre os principais resultados alcançados, destaca-se que as ações desenvolvidas nas 

Casas de Passagem vêm possibilitando abrigo provisório com segurança, apoio especializado 

e cuidados à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal. 

 Face à complexidade das problemáticas vivenciadas pelos usuários das Casas de 

Passagem, tais como drogadição, pobreza externa, situação de rua, abandono, violência 

doméstica, envolvimento em atos infracionais, exploração e abuso sexual e maus tratos, é 
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importante ressaltar que se faz necessária a consolidação de um trabalho em rede, com vistas 

a assegurar à convivência familiar e comunitária, prioritariamente na família de origem. 

 Nesse sentido, registra-se que, particularmente, as ações de apoio e orientação à 

reintegração familiar desenvolvidas nas Casas de Passagem vêm contribuindo para a 

possibilidade de as crianças e adolescentes atendidos retornarem ao convívio familiar.   

Conforme pontuamos, ao todo são três casas de passagens. A casa I acolhe crianças de 

zero a seis anos, a casa II acolhe crianças e adolescentes de sete a onze anos e a casa III 

acolhe adolescentes e jovens entre doze e dezessete anos. 

O nosso entrecruzamento com a pesquisa no contexto das Casas de Passagem foi bem 

mais intenso do que nos demais espaços de Educação Social pesquisados. Isso ocorreu em 

função de que as possibilidades de Educação Social aí são mais fortes, notadamente pelo fato 

de que nesses espaços há a permanência dos acolhidos, e por isso o trabalho pedagógico do 

Educador Social se torna mais contundente.  

A experiência de observação e entrevistas nesses ambientes nos possibilitou por várias 

vezes contatos com os acolhidos de forma direta. Esses encontros nos fizeram refletir bastante 

sobre a condição humana dos excluídos sociais e sobre a necessidade de referenciais 

pedagógicos que contribuam para o desenvolvimento humano daqueles sujeitos. 

No primeiro contato que tivemos com o ambiente da Casa de Passagem, com destaque 

para a ida à casa de passagem II e III, em função da certeza do encontro com os sujeitos 

excluídos de segunda infância e adolescentes, sentimos medo, pois as representações sociais 

que tínhamos sobre eles eram estigmatizadoras e preconceituosas, fruto de nossa socialização 

capitalista. Acima de tudo reconhecemos o quanto estes momentos foram importantes, porque 

estando junto às vítimas sociais, percebemos o quanto as construções culturais são 

discriminadoras.  A experiência nos convidou a ressignificar aqueles sujeitos estranhos além 

de estabelecer um sentimento de respeito ao outro por meio do exercício da reflexão 

(sociológica, filosófica, histórica e antropológica) e da compreensão. 

Na interface com o outro excluído, mas não mais estranho, percebemos que enquanto 

o corpo não denuncia o sujeito não é diferenciado, mas ao identificá-lo (por inúmeras marcas, 

rótulo, estigmas fruto da representação que temos) o “enquadramos” como isto ou aquilo e, 

deste modo, o mesmo passa a sofrer com as atitudes de exclusão. Essa foi uma dentre as 

muitas inteligências sociais, filosóficas, antropológicas e históricas que construímos ao longo 

da trajetória da pesquisa. 

Nas Casas de Passagem, o elemento de reflexão central são as difíceis situações em 

que muitas crianças e adolescentes vivem atualmente. Os sujeitos representam recortes da 
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realidade social excludente, geradora de problemas e irregularidades que obrigam muitas 

crianças e adolescentes a crescerem prematuramente, abreviando a infância. 

Naqueles Espaços Não Escolares a visualização das classes sociais, que segundo a 

análise marxista são determinadas historicamente e constituem cada um dos grupos em que se 

divide a sociedade capitalista, se torna bem nítido. Sem dúvida, quem se aproxima da 

realidade dos invisíveis sociais percebe que há um distanciamento entre as classes, existindo 

um descaso daqueles que são privilegiados para com os menos favorecidos.  

A dura realidade de exclusão social se torna plena de possibilidades quando trazemos 

os referenciais da Educação Social para o olhar sobre aqueles Espaços Não Escolares. Tal 

entendimento se torna mais real quando lembramos o gosto dos acolhidos pelas interações 

com os Pedagogos do local, quando elas ocorrem. A Educação Social realça nossa esperança 

pedagógica mesmo considerando a dura realidade, pois, como um meio de melhoria da 

socialização configura-se como uma maneira de melhorar a realidade subjetiva vivida, uma 

vez que faz da educação uma possibilidade de superação da reprodução e da divisão da 

sociedade em classes. 

    

3.2.1 CASA DE PASSAGEM I 

 

 

                        Foto 4 – Fachada da Casa de passagem I 

            Fonte: Orientador da tese (08/03/2010) 

 

 

   Para descrevermos e analisarmos a realidade da Educação Social nesse Espaço Não 

Escolar tomaremos como referência, a partir deste momento, o pensamento da Pedagoga 

entrevistada, responsável pela equipe de educadores sociais da Casa de Passagem I. A 
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entrevista foi realizada no dia nove de março de dois mil e dez (2010), com a Pedagoga 

Educadora Social, cujo pseudônimo escolhido foi Girassol. 

“A Casa de Passagem I está localizada no endereço atual há um ano, embora esteja 

sempre se mudando. Cada gestão municipal interfere indicando onde deve funcionar o 

espaço”, afirma Girassol. 

Para a Pedagoga “o fundador da casa de passagem vem de outras gestões, embora 

mereça destaque a pessoa do padre Sabino. Ele quem começou fundando esses abrigos desde 

o tempo em que se chamavam SOS criança”. Percebemos bastante lucidez cultural na 

avaliação que Girassol faz da Casa de Passagem I. Porém, faltam elementos substanciais de 

natureza política, filosófica e histórica para que a compreensão integral dessa política seja 

compartilhada por essa Pedagoga e pelos educadores sociais de maneira geral. Todavia, há 

que se registrar que esse problema não é específico desse Espaço Não Escolar, pois, nenhum 

dos documentos oficiais da SEMTAS que analisamos sistematiza o registro histórico, 

filosófico e sociológico dessa política de atenção social no Rio Grande do Norte, no Brasil, 

nem no mundo.  

A estrutura física é composta de 1 berçário, 1 quarto feminino e 1 quarto masculino, 1 

cozinha, 1 sala de enfermagem, 1 almoxarifado, 1 sala para terapeuta ocupacional, 1 parque, 1 

varanda, 1 piscina, 1 jardim, 1 refeitório, 1 sala, 1 corredor, 7 banheiros em bom estado de 

conservação, 1 sala de gestão fragilmente aparelhada. Com relação a material tecnológico e a 

material de expediente, falta quase tudo. Não existe espaço pedagógico para a Pedagoga nem 

para a equipe de educadores sociais. “É uma briga para eu, como Pedagoga, ter o meu espaço. 

Os coordenadores acham que é só cuidar das crianças. Esquecem-se de que temos obrigação 

sobre o formar também. Assim, não tenho sequer um quadro ou uma brinquedoteca. Termino 

usando o refeitório ou o quarto mesmo para mediar aprendizagens para as crianças”.  

Percebemos que apesar de amplas instalações físicas, o espaço não dá conta de um 

trabalho pedagógico contundente. A Pedagoga conta com ausência total de condições para 

desenvolver um trabalho pedagógico não escolar mínimo. Assim, só lhe resta ser a 

responsável pela inclusão escolar daquelas crianças. 

Ainda sobre a estrutura física, falta espaço para os espaços interdisciplinares que 

terminam ficando ausentes, pois no prédio não há espaço para interação da equipe. Temos que 

improvisar tudo na área. Não há nenhum espaço ocioso.  

A sede fica situada na Rua Aguinaldo Gurgel Junior, número 2078, Parque das 

colinas, bairro de Candelária, Natal. A localidade compreende um bairro de classe social 

elevada em que as principais atividades econômicas da redondeza são: comércio, lojas de 
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carro, ração, posto de gasolina, salão de festa, shopping. “A comunidade não ajuda, nem 

comparece nesse Espaço Não Escolar. Eles não chegam nem perto, até as doações vêm de 

fora e não da comunidade”. Tal informação reforça o que já pontuamos sobre os estigmas que 

o capitalismo reproduz quando o assunto é diferenças de classes sociais. 

Na Casa I as crianças socialmente excluídas são nomeadas de acolhidas pela Pedagoga 

e por toda a equipe interdisciplinar. Essa opção terminológica está em harmonia com as 

possibilidades da Pedagogia Social uma vez que tira o peso do estigmatiza valorizando 

afetivamente a interrelação com os acolhidos. 

As condições de saúde e de moradia são excelentes. A comunidade não apresenta 

traços de valorização cultural do tipo festas, eventos, folclore, entre outros. Essa condição tem 

um rebatimento negativo direto na proposta de Educação Social dos acolhidos pela Casa de 

passagem I, pois nas práticas de Pedagogia Social, como já comentado anteriormente, tais 

manifestações culturais são imensamente importantes. Também como já foi posto, tal 

constatação apresenta uma possibilidade metodológica a menos para o atendimento da 

Educação Social nesse Espaço Não Escolar. 

A característica do atendimento desse Espaço Não Escolar aponta para a necessidade 

de a criança se sentir como se estivesse em casa. Na sede não pode ter placa, nem 

sinalizadores. A guarda da justiça exige um espaço-ambiente próximo de um lar. A vida tem 

que ser normal. Os acolhidos, tem de ter entre zero e seis anos. Eles vêm de bairros 

periféricos e de favelas. Chegam geralmente pelo SOS ou pela vara da infância, só podemos 

receber se um desses dois órgãos vier deixar a criança. 

“Normalmente os acolhidos chegam sujos, tristes, amedrontados, com fome e sem 

roupa. Então, imediatamente acolhemos e fazemos com que as crianças tenham uma vida 

social normal enquanto estiver na casa. Em média ficam aqui por aproximadamente um mês, 

quando retornam para suas famílias, ou, se vai para a adoção duram aqui na faixa de 2 anos. A 

quantidade de acolhidos por mês oscila. Geralmente são 25 acolhimentos”, informa Girassol. 

Os pontos fortes da Casa I são a contribuição para as crianças no sentido de assegurar 

a normalização da sua sociabilidade, a assistência integral à saúde, a educação, o lazer, o 

cuidado da equipe interdisciplinar e o trabalho para o retorno da família. Todavia, os pontos 

fracos dessa política de acolhimento são a falta de recursos suficientes para o amparo do 

trabalho pedagógico, o material desapropriado, os baixos salários dos educadores sociais, a 

frágil formação inicial e continuada dos educadores e o plano de cargos e salários 

inexistentes.  



92 

 

Diante da confrontação dos pontos fortes e fracos, a Pedagoga conclui que “essa 

política de Educação Social não é cem por cento, pois, não depende só de nós. Não é 

excelente mas é gratificante”. Percebemos um bom nível de satisfação para com o 

envolvimento da educadora e o seu ofício. 

Na casa I “o papel do Pedagogo consiste em inserir as crianças na escola, fazer 

acompanhamento escolar aqui e na escola. Em outras palavras, dado que não temos recursos e 

espaço para o nosso ofício, findamos sendo apenas o responsável legal da criança na escola. 

Para contribuirmos um pouco com os nossos saberes desenvolvemos parcerias com o lazer da 

terapeuta ocupacional, acompanhamos a saúde das crianças, desenvolvemos atividades para o 

desenvolvimento intelectual das mesmas (escrita, oficinas, produção de texto, e jogos). O 

reforço pedagógico escolar é um exercício importante para a educação na perspectiva 

progressista da educação, mas, está longe de ser a metodologia mais fortes no atendimento da 

Pedagogia Social voltada para o acolhimento de sujeitos excluídos, essa atribuição precisa ser 

repensada. 

No tocante a articulação da Casa I com os demais espaços de Educação Social da 

SEMTAS a Pedagoga informa que conhece o “SOS que é um órgão ligado ao estado que 

recebe denúncias de maus tratos e encaminham para as casas de passagens e o CEDUC-

Pitimbú, onde ficam os adolescentes que cometeram ato infrator grave. Sei dessas coisas por 

conta própria mas nem nas nossas formações, nem no nosso dia-a-dia a gente fala sobre isso. 

A ativa é uma ONG que só faz contratar os educadores sociais temporários, já que os 

concursados não foram suficientes, e os funcionários de maneira geral, mas não aparecem 

nem pra saber se a gente está vivo ou se o trabalho está fluindo”. A Pedagoga demonstra ter 

parcial conhecimento dos espaços em que transitam as demandas vinculadas à Educação 

Social na SEMTAS, já que não menciona o PENSEMA e as demais Casas de Passagem. 

O corpo da instituição é composto de 25 educadores sociais, 1 Pedagoga, 2 assistentes 

sociais, 1 auxiliar administrativo, 1 psicólogo, 2 técnicos de enfermagem, 4 motoristas, 1 

pessoa responsável pelo almoxarifado, 1 nutricionista, 1 terapeuta ocupacional, 4 cozinheiras, 

2 auxiliares de cozinha, 2 lavadeiras, 2 zeladores, 2 porteiros/vigia. 

O corpo administrativo é composto de 1 coordenadora geral que é assistente social, a 

equipe técnica que é composta de psicólogo, terapeuta ocupacional, Pedagoga e assistente 

social e uma equipe auxiliar administrativa que é composta pela secretaria e uma equipe de 

apoio as demais funções.  

A organização do pensamento de Girassol sobre a composição do corpo administrativo 

da Casa I favoreceu a nossa compreensão sobre tal organização, pois nem mesmo nos 
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documentos regimentais e pedagógicos da SEMTAS verificamos alguma referencia a esse 

modelo. A não definição sobre a organização administrativa do espaço de Educação Social 

inviabiliza a dinâmica de funcionamento, notadamente quando a consecução dos objetivos e 

metas que se buscam alcançar.  

Realizamos planejamento semanal com a terapeuta ocupacional. A rotatividade das 

crianças atrapalha a execução dos planos. Não temos os recursos que precisamos. O 

planejamento muitas vezes é repetitivo em função da rotatividade. A maioria das crianças 

passam o dia em creche. O currículo é feito só para final de semana e férias, só as crianças de 

zero a dois anos não saem da casa.  

Segundo a Pedagoga “a casa de passagem I não tem proposta pedagógica nem Projeto 

Pedagógico, nem currículo e nem gerencia recurso”. Percebemos que a casa I não desenvolve 

atividades de planejamento sistemáticas. Talvez esse seja o problema marcante desse Espaço 

Não Escolar, pois planejamento é o processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre 

recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de uma instituição. O ato de planejar é 

sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de 

necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) 

disponíveis, visando à concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, 

a partir dos resultados das avaliações. É necessário que a Casa de Passagem I assuma essa 

responsabilidade para que a Educação Não Escolar se torne mais aparente. Em outras palavras 

é necessário maior envolvimento e compromisso político pedagógico. 

A Educação Social se torna um meio fundamental para que os excluídos possam se 

integrar na cidade e se tornarem cidadãos, participando ativamente das relações sociais que se 

estabelecem dentro do ambiente em que está inserido. Demo (1998)  reconhece que a 

Educação Social reforça a aprendizagem como processo de formação da competência humana 

política, mais do que apenas o substrato técnico-instrumental. Ao contrário do ensino, que se 

esforça por repassar certezas, e que são reconfirmadas na prova, a Educação Social busca a 

necessária flexibilidade diante de uma realidade apenas relativamente formalizável, 

valorizando o contexto social em que o aprendiz está inserido.  

Girassol informou sua angústia quanto à frágil concepção sobre a sociedade, dentro do 

contexto que vivencia. Reconheceu que precisa saber mais sobre isso para fazer melhor seu 

papel. Assumiu não saber nada sobre Pedagogia Social “só lembro de Tonhão em filosofia na 

UFRN falando da curvatura da vara dos textos de Saviani”. Acha que educação é um tema 

muito amplo e que a Educação Não Escolar ainda é uma caixa preta. 
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A prática de acolhimento na Casa I verdadeiramente fica circunscrita ao âmbito do 

cuidado com as crianças. O discurso da Pedagoga aponta que desconhece o marco teórico da 

Educação Social, da Pedagogia Social e do Espaço Não Escolar. Que bom que ao menos as 

lembranças da formação inicial quanto à filosofia se fazem presente no seu imaginário 

pedagógico, embora somente esse repertório não seja suficiente para a consecução da 

reflexividade necessária ao processo de formação para a cidadania.     

A Pedagoga informa que a “prática do dia-a-dia tem me formado mais para o Espaço 

Não Escolar do que a universidade. O processo de ensino-aprendizagem que realizamos 

envolve o tecnicismo e o tradicionalismo. O construtivismo aqui não funciona porque para a 

rotina da casa eles precisam de disciplina”. Conforme se verifica há uma forte confusão 

quanto à tendência pedagógica que o Espaço Não Escolar procura seguir. Isso não nos causa 

surpresa, pois, o descompromisso com as questões de planejamento já indicavam 

possibilidades de fragilidades também na esfera da filosofia pedagógica adotada pela 

instituição. 

Com relação à gestão do espaço Girassol assinala que “a gestão é democrática porque 

apesar de ser cargo indicados ela escuta a todos, apresenta e constrói as propostas antes de 

levar para a SEMTAS. Na Casa I quem poderia decidir tudo é a coordenadora geral, mas não 

é assim que acontece. Os educadores sociais e a gestão vivem em um clima amigável. Os 

educadores entre si se dão bem. Os acolhidos no plano da infância se dão bem, são afetivos e 

agradáveis”. 

Girassol atua há um ano como Educadora Social. Tem seis anos de formada, sendo 

que somente há um ano ocupa função de Pedagoga. Já trabalhou em outro Espaço Não 

Escolar, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PET), em Pirangi. Tem pós-

graduação lato sensu em gestão do trabalho pedagógico. 

Afirma que “a formação continuada só obtém quando promove por conta própria. 

Estuda o curso técnico em segurança do trabalho e uma nova graduação em física”. 

 Segundo a Pedagoga o seu trabalho na instituição é valorizado. “Acham meu trabalho 

interessante, sou valorizada e isso é gratificante para mim. Tenho carta branca na casa, mas, a 

SEMTAS atrapalha muito as minhas intenções pedagógicas”. 

Apesar de todas as limitações e entraves para o exercício pleno de sua profissão de 

Educadora Social, Girassol assinala que se sente “à vontade nesse trabalho. Só não me sinto 

cem por cento feliz pois o salário é péssimo. Mas, a minha satisfação está em assumir esse 

desafio pelas crianças”. 



95 

 

Sobre o contato com os acolhidos na Casa I percebemos que, quanto mais perto de 

uma realidade vivemos, mais longe ela fica de nossos olhos. Não conseguimos enxergar o que 

nos rodeia, parece que só vemos aquilo que procuramos e dentro dessa procura acabamos 

esquecendo o que está na nossa frente (SARAMAGO, 2004).  

Em uma das oportunidades de observação encontramos uma criança de quatro meses 

portadora do vírus HIV. Sutilmente, percebemos que até mesmo na equipe há um certo 

distanciamento desse bebê. Isso mostra o quanto as pessoas são preconceituosas e 

excludentes. Vítimas sociais são ajuizadas e discriminadas como se fossem seres descartáveis. 

Isso mostra tamanho grau de egoísmo na convivência numa sociedade injusta como a atual. 

Parece que ter um diferente por perto é motivo de preocupação e medo, inclusive, nós nos 

inserimos como reprodutores dessa exclusão (SARAMAGO, 2004). 

 

3.2.2 CASA DE PASSAGEM II 

 

 

                          Foto 5 – Casa de Passagem II 

              Fonte: Orientador da tese (08/03/2010) 

  

Para descrevermos e analisarmos a realidade da Educação Social nesse Espaço Não 

Escolar tomaremos como referência, a partir deste momento, o pensamento da Pedagoga 

entrevistada, responsável pela equipe de Educadores Sociais da Casa de Passagem II. A 

entrevista foi realizada no dia nove (9) de março de dois mil e dez (2010), com a Pedagoga 

Educadora Social cujo pseudônimo escolhido para este trabalho foi Margarida. 

A Casa II localiza-se na Rua Trairi, número 526, Bairro Petrópolis, Natal-RN. As 

principais atividades econômicas da comunidade são o turismo, bares, restaurantes e parques 

esportivos. As Condições de saúde e de moradia são excelentes, pois, fica na área nobre, zona 

leste de Natal. Acolhe crianças em risco de sete a onze anos. A comunidade não ajuda as 

práticas desse Espaço Não Escolar.  Eles não chegam nem perto, até as doações vem de fora e 



96 

 

não da comunidade. Em média ficam na casa por aproximadamente dois anos. “A lei exige 

que fiquem somente por dois anos. Muitos saem para a adoção”. A quantidade de abrigados 

por mês oscila. Geralmente são 25 abrigamentos. 

A exemplo dos outros Espaços Não Escolares, o perfil sócio-econômico favorecido 

dos moradores do bairro é o motivo central da distância dos abrigados. “A comunidade 

procura fugir da Casa II, não ajuda de jeito nenhum. A parceria é inexistente, pois a 

vizinhança nos acha um inferno”. Essa condição tem um rebatimento limitador direto na 

proposta de Educação Social dos acolhidos pelo CREAS II, pois nas práticas de Pedagogia 

Social o sentimento de pertença junto à comunidade local é um componente imensamente 

prestigiado. 

A comunidade não apresenta traços de valorização cultural do tipo festas, eventos. “Se 

existem eventos, desconhecemos, por isso não levamos as crianças”. Tal constatação 

apresenta, também nesta Casa de Passagem, uma possibilidade metodológica a menos para o 

atendimento da Educação Social nesse Espaço Não Escolar.  

A estrutura física da Casa II é composta de “1 quarto feminino e 1 quarto masculino, 2 

banheiros em péssimo estado de preservação, 1 sala de gestão fragilmente aparelhada, 1 

varanda, 1 refeitório, 1 sala, 2 escadas, 1 cozinha, 1 sala de aula de paredes totalmente 

mofadas, que por isso não é usada pelo setor pedagógico. Assim, por não ter condições 

higiênicas termina sendo um espaço ocioso”.  

Para Margarida “de todos os espaços de Educação Social da SEMTAS esse é o mais 

deplorável. Tudo é muito frágil, precário e deteriorado. Falta quase tudo, material tecnológico 

e material de expediente, só não comida. Não existe espaço pedagógico. Não tem sequer um 

quadro nem recurso para ensino”. As observações apontam para um local de ambiência mal 

apresentada e com distribuição espacial insatisfatória para o desenvolvimento da Educação 

Social.  

Continuando com as fragilidades espaciais “temos que citar a ausência dos espaços 

interdisciplinares. Não há espaço para a interação da equipe interdisciplinar. Temos que ir 

para a varanda”.  

Margarida conhece superficialmente a própria função da Casa II, para ela “é um 

espaço que acolhe vítimas. O histórico profundo dessa Casa eu não sei. Sobre o fundador eu 

não sei nada”. Percebemos bastante apatia política na avaliação histórica que Margarida faz 

da Casa II. Faltam elementos substanciais de natureza filosófica e histórica para que a 

compreensão integral da política de acolhimento seja compartilhada por essa Pedagoga. O 

pior é que, além de a memória do espaço estar comprometida pelo descaso dos educadores 
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sociais, há que registrar que esse problema se repete nos documentos oficiais da SEMTAS, os 

quais ignoram e negligenciam qualquer sistematização sobre o registro histórico, filosófico e 

sociológico dessa política de atenção social no Rio Grande do Norte, no Brasil, nem no 

mundo.  

A característica do atendimento desse Espaço Não Escolar ainda não está construída. 

Segundo Margarida, “não temos sequer um planejamento. Precisamos sentar e ver como os 

usuários estão na escola para pensar no trabalho com eles”. Planejamento Educacional é 

questão séria também nos Espaços Não Escolares. Precisa, pois, ser realizado um processo 

contínuo que se preocupe com o “para onde ir” e “quais as maneiras adequadas para chegar”, 

tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da 

educação atenda tanto às necessidades da sociedade, quanto às do indivíduo que se educa. 

Esse é um dos graves e mais marcantes problemas desse Espaço Não Escolar. 

Os abrigados vêm da rua como pedintes, drogados. Outros sofrem maus tratos dos 

pais, outros pela prostituição. São provenientes de várias realidades. Chegam geralmente pelo 

SOS, conselho tutelar, mães que os deixam para trabalhar e pela vara da infância. Na casa II 

os excluídos sociais são nomeados de abrigados pela Pedagoga e por toda a equipe 

interdisciplinar. Essa opção terminológica está em desarmonia com as possibilidades da 

Pedagogia Social uma vez que estigmatiza na medida em que rotula de maneira pejorativa 

aqueles que devem ser vistos e sentidos como acolhidos. 

O caminho percorrido pela Educação Social na Casa II desenvolve-se da seguinte 

forma “acolhemos e fazemos somente trabalhos educativos manuais como crochê, pipa, 

material reciclado. Até pretendemos ampliar o fazer pedagógico, mas, aqui não tem espaço. 

As oficinas e as artes são metodologias importantes para a educação na perspectiva 

progressista da educação, mas, estão longe de ser as metodologias mais fortes no atendimento 

da Pedagogia Social voltada para o acolhimento de sujeitos excluídos. O segundo ponto que 

urge pela inovação na casa II diz respeito ao sentido da Pedagogia Social desenvolvido pelo 

Pedagogo, nesse espaço verifica-se que ocorre um esvaziamento substancial ficando 

circunscrito tão-somente ao âmbito dos cantinhos pedagógicos as ações do Pedagogo 

Educador Social. 

Os pontos fortes da casa II são a gestão desenvolvida pela coordenadora que é uma 

pessoa democrática e agradável, a alimentação bem atendida, o Material de expediente escolar 

sempre disponível. Os pontos fracos dessa política são a insuficiência de espaço, a ausência 

de formação dos educadores, os baixos salários, a frágil ambiência da casa e até escassez de 

roupa para as crianças.  
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“Essa política de Educação Social é interessante. Mas na Casa II quase não funciona. 

Inclusive, vim da Casa I para cá há quinze dias para tentar ver se faço alguma coisa no sentido 

pedagógico. Alguém tem que fazer alguma coisa. Falta muita formação para essa equipe para 

se ter sucesso”, protesta Margarida. 

O papel da Educação Social e da Pedagogia Social aqui é desconhecido. Nem mesmo 

a alfabetização dos meninos se tem feito. Precisa-se avançar. Minha articulação inicial aqui 

ocorrerá no sentido da prioridade para a alfabetização desses meninos. “Não sei de nada sobre 

Pedagogia Social. Só lembro que os meus professores sempre pediam pra eu estudar sobre 

isso”. O sentido da Pedagogia Social desenvolvida pelo Pedagogo é esvaziada sendo 

veiculada apenas de forma não intencional por parte dos educadores sociais. Dentre todos os 

espaços de Educação Social Não Escolar, esse é o que mais nos preocupa, notadamente 

quanto ao aspecto pedagógico. 

Essa consideração em relação à Educação Social é preocupante pois se trata do 

pensamento epistemológico que permite ao aprendiz uma melhor compreensão da dinâmica 

social atual. A aprendizagem social, nesse contexto, permite um aprimoramento constante 

diante do número elevado de informações que a sociedade produz, que necessitam ser 

interpretadas, para que possam ser assimiladas, indicando a importância de um preparo 

educacional adequado para que o indivíduo possa fazer frente a essa realidade concreta e que 

influi diretamente nas relações sociais. 

O papel do Pedagogo ganha destaque na Educação Social, principalmente pelo fato de 

se constituir como ator educacional que, na percepção de Saviani, 

 

possibilita o acesso à cultura, organizando o processo de formação 

cultural. Na Educação Não Escolar, a atuação do Pedagogo ganha 

ainda maior relevância, sobretudo, pela sua capacidade de poder 

organizar as formas de transmissão de conhecimento, propiciando a 

formação de um processo mais adequado aos objetivos que se 

pretende atingir (1985, p. 27). 

 

 

No tocante à articulação entre a Casa II e os demais espaços de Educação Social da 

SEMTAS, a Pedagoga informa que “o SOS é um órgão criado para ajudar a recolher as 

crianças. Salienta que sobre o CEDUC-Pitimbú não sabe nada. Sobre os conselhos tutelares 

só o básico que recolhe as crianças e trazem para as Casas de Passagem deixando as crianças 

aqui. A ativa só contrata os educadores sociais. É só o que sei”. A Pedagoga demonstra ter 
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conhecimento extremamente precário sobre os espaços em que transitam as demandas 

vinculadas à Educação Social na SEMTAS. 

O corpo de funcionários da instituição é composto de 23 educadores sociais, 2 

Pedagogos, 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 educador físico, 1 enfermeira, 1 secretária, 2 

motoristas, 1 terapeuta ocupacional, 4 cozinheiras, 1 lavadeira, 4 vigias.  

Na ótica de Margarida, “o corpo administrativo da casa II é composto de 1 

coordenadora geral que é assistente social. A entrevistada não soube informar sobre a 

estrutura da gestão. Só sabe que a equipe é formada por psicólogo, terapeuta ocupacional, 

Pedagogo, assistente social e secretária”. A desorganização do pensamento de Margarida 

sobre a composição do corpo administrativo da Casa II favorece a nossa compreensão sobre 

as dificuldades de diálogos assertivos nesse ambiente. Além disso, nem mesmo nos 

documentos regimentais e pedagógicos verificamos alguma referência ao modelo de 

composição administrativa que se deseja. Tal indefinição da organização administrativa do 

espaço de Educação Social inviabiliza a dinâmica de seu funcionamento, notadamente quanto 

à consecução dos objetivos que se buscam alcançar. 

Dando continuidade as desarticulações administrativas da Casa II, mencionou que 

“não tem planejamento, currículo, documento, Projeto Pedagógico,nem proposta financeira. 

A entrevistada reconhece que estudou “muito pouco sobre sociedade, educação e 

ensino, entende que a própria SEMTAS também tem culpa por não favorecer o avanço desses 

saberes para os educadores sociais. 

Os níveis de relacionamento entre os educadores sociais e a gestão compreendem um 

clima bom. Todavia, entre os educadores , a relação é conflituosa. Também há conflitos entre 

as crianças abrigadas e os educadores não têm paciência com os abrigados. O clima para o 

trabalho da Educação Social é tão desfavorável na Casa II que até mesmo a relação Educador 

Social e acolhido, que é o aspecto mais forte para que a Pedagogia Social passe a acontecer, 

fica a desejar. 

Margarida é Educadora Social há quatro anos. Tem um ano de formada, atua há um 

ano como Pedagoga. Já trabalhou na Casa de Passagem I. Deseja cursar pós-graduação em 

Psicopedagogia. 

Afirma que “a formação continuada só obtém quando a desenvolve por conta própria”. 

Segundo a Pedagoga Margarida, o seu trabalho na instituição é valorizado, tem 

autonomia para atuar como Pedagoga, tanto que a instituição a relotou da casa de passagem I 

para a casa de passagem II. Entende que “é valorizada pela SEMTAS, mas, nessa Casa II 
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ainda percebe que é necessário que as pessoas me entendam para que eu possa realizar o meu 

trabalho”.  

Apesar de todas as limitações e entraves para o exercício pleno de sua profissão de 

Educadora Social, a entrevistada assinala que se “sente feliz nesse trabalho, apesar da Casa II 

ter que melhorar muito”. 

Em nossas observações, na interação com as crianças da Casa II percebemos que a 

grande maioria tem vontade de sair daquela vida de dificuldades que ocorre dentro da própria 

casa. Porém, entendem que não têm estrutura para isso. Grande parte daqueles acolhidos não 

tem família e os que têm quase sempre são explorados e é aí que vemos como o meio 

influencia uma pessoa. Aquela condição, ainda que difícil e frágil de humanidade é melhor 

que o trabalho infantil, o frio, a fome e a mendicância por comida e abrigo que ocorre na rua. 

As crianças dessa casa são vistas na perspectiva da adultização da infância. Os 

educadores de lá esperam que desenvolvam responsabilidades e comportamentos que se 

esperam de adultos e não de crianças. Na casa, sentimos falta do brincar, do correr, do riso, 

assim como preocupações voltadas para o processo de alfabetização dos pequenos excluídos 

também da escola. 

Sem dúvida, nossa angústia maior foi com a realidade vivida pelas crianças excluídas 

na Casa II, pois percebemos que, ali, o distanciamento das possibilidades da Educação Social 

e da Pedagogia Social é maior. Esses referenciais são necessários, pois nos auxiliam a ver 

estes sujeitos como resultantes de um processo de produção econômico, cultural e social. São 

vítimas de histórias traduzidas em uma realidade comum, volumosa e invisível, todavia, não 

determinista. É preciso que consigamos vê-los como sujeitos de devir, de possibilidades 

deixando um pouco de lado o arbitrário elemento cultural. Assim, urge o desejo pela sua 

valorização, criação, experienciação, em outra palavra, o potencial de cada sujeito construído 

em processo.  

Vivemos numa sociedade baseada em conceitos neoliberais, que acredita no consumo 

imediato de tudo e de todos, onde tudo é passageiro e só sobrevivem os melhores e mais 

capazes. Tantos são os apelos bombardeados sobre nossos corpos, como que oriundos 

espontânea e naturalmente de nossa sociedade, que nossa visão embaça e lentamente 

naturalizamos os problemas. A culpa de um bilhão de crianças enfrentarem a pobreza 

extrema, a falta de oportunidades de educação e de desenvolvimento, a exposição ao trabalho 

infantil e à exploração sexual, a privação de direitos básicos como saúde e alimentação ou 

direito a uma residência com água limpa e esgotamento sanitário. 
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A verdade é que esses discursos nos constituem e os invisíveis não têm a formação 

argumentativa necessária para contrapor o discurso. As políticas públicas sociais de 

atendimento ao excluído não podem fraquejar, pois, esses sujeitos sem nome, sem infância e 

sem futuro, precisam se amparar nem que seja nos espaços dos programas oficiais, que devem 

ser desenhados justamente para atendê-los. 

 

3.2.3 CASA DE PASSAGEM III 

 

 
                    Foto 6 – Fachada da Casa de Passagem III 

                    Fonte: Orientador da tese (08/03/2010) 

 

Tomaremos como referência, a partir deste momento, o pensamento do Pedagogo 

entrevistado, responsável pela equipe de Educadores Sociais da Casa III. A entrevista na Casa 

III foi realizada no dia 8 de março de dois mil e dez (2010) com o Pedagogo Educador Social, 

cujo pseudônimo para esta tese é Príncipe Negro.  

A estrutura física da Casa é composta por 1 sala propícia para estimulação pedagógica, 

8 banheiros, 2 salas de gestão, 3 espaços pedagógicos (canto do desabafo, setor pedagógico, 

varanda, quadra e piscina), 2 quartos masculinos e 2 femininos, 1 quarto extra para 

adolescentes com filhos, 1 sala para estudo interdisciplinar, 1 cozinha, 1 garagem, 1 refeitório 

e 1 sala de TV. As observações apontam para um local de ambiência bem agradável e com 

distribuição espacial satisfatória para o desenvolvimento da Educação Social. 

A sede fica situada na Rua professora Dirce Coutinho, Número 1713, Bairro de Capim 

Macio, próximo ao Restaurante Tábua de Carne. A localidade compreende um bairro de 

classe social elevada em que as principais atividades econômicas da redondeza são: 

restaurantes, hotéis, motéis, shoppings e faculdades.  
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As condições de saúde, moradia, trabalho, lazer e transporte da comunidade onde se 

instala a Casa III são excelentes, uma vez que o bairro também é de elite. Na comunidade, 

como nas outras em que estão as outras Casas de Passagem já analisadas, as manifestações 

culturais e folclóricas são fragilmente trabalhadas e vivenciadas. “A comunidade perdeu o 

valor das festividades os meninos estão descolados do folclore comunitários”, relata Príncipe 

Negro. 

A comunidade pouco interfere. “Ela tem preconceito, entende a Casa como uma 

perturbação. Mas vez por outra vem aqui doar roupas, criticar, fazer uma palestra. Somente a 

igreja é bem atuante”. Essa condição tem um rebatimento direto na proposta de Educação 

Social dos acolhidos pela Casa III, pois nas práticas de Pedagogia Social tanto as 

manifestações culturais como a identidade com o espaço local são imensamente prestigiadas. 

Assim, tal constatação, como nas outras Casas, apresenta uma possibilidade metodológica a 

menos para o atendimento da Educação Social nesse Espaço Não Escolar, apesar de que, 

nessa Casa, observa-se um certo avanço em relação a essas oportunidades de articulações.  

A composição do quadro de pessoal compreende: 24 Educadores Sociais, 4 

Pedagogos, 2 arte-educadores, 1 psicólogo, 2 enfermeiros, 2 zeladores, 2 assistentes, 16 

guardas, 2 auxiliares de serviços gerais, 5 cozinheiros, 4 motoristas. Percebemos uma 

demanda de recursos humanos satisfatória para o acolhimento do excluído social. 

Sobre a composição do corpo administrativo, a equipe é composta de coordenação 

geral que, por sua vez, é composta de uma assistente social, equipe técnica, equipe de 

educadores e equipe de apoio. 

A organização do pensamento de Príncipe Negro sobre a composição do corpo 

administrativo da Casa III favoreceu a nossa compreensão sobre tal organização, pois nem 

mesmo nos documentos regimentais e pedagógicos verificamos alguma referencia a esse 

modelo, a exemplo das outras Casas. Como já posto neste trabalho, a não definição sobre a 

organização administrativa do espaço de Educação Social inviabiliza a dinâmica de 

funcionamento, notadamente quanto à consecução dos objetivos que se buscam alcançar.  

A quantidade de usuários que frequentam por mês a instituição é de aproximadamente 

30 abrigados nos meses de baixa. Porém, em época de carnatal chegam a 20 entradas por dia. 

A rotatividade é obrigação da casa, embora isso signifique dificuldade para o atendimento 

pedagógico. Isso significa que a procura está acima da quantidade que comportam. Na Casa 

III os excluídos sociais são nomeados de acolhidos pelo Pedagogo e por toda a equipe 

interdisciplinar. Essa opção terminológica está em harmonia com as possibilidades da 
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Pedagogia Social, uma vez que há uma relação conotativa afetuosa na palavra, contrariamente 

ao que acontece nas outras Casas já analisadas.  

Ao apresentar sua compreensão sobre a memória da Casa III, Príncipe Negro aponta 

que “o seu histórico remonta vários projetos, a casa andou pela praia do meio, chamou-se 

estação do futuro. É uma atenção social que data de 15 anos para cá. Já funcionou em Nova 

Descoberta, Potilândia, Morro Branco. O perfil da casa foi se aprimorando até chegar ao 

modelo melhorado de hoje. O fundador está relacionado aos modelos de assistência social 

vindos do sul do país, como as idéias desenvolvidas em Santa Catarina, lugar de assistência 

social que é referencia no país. Em Natal, a política se efetivou no último governo de José 

Agripino”.  

Percebemos bastante lucidez histórica na avaliação que Príncipe Negro faz da Casa III. 

Essa memória não se apresenta em nenhum dos documentos oficiais da SEMTAS. É 

importante valorizar a sistematização desse registro histórico, filosófico e sociológico, pois, 

apesar de necessitar de muitos avanços, ela já amadureceu e se fortaleceu bastante não 

podendo cair no esquecimento e na invisibilidade do tempo, como sinaliza Príncipe negro.  

Os acolhidos da Casa III vêm de “pais desajustados, casamentos mal feitos, criança 

abandonadas, exclusão social, a crise do pátrio poder familiar, vem do interior, da favela 

urbana, de outros estados, carregados por caminhoneiros, dos presídios, etc.”. 

O caminho da percorrido pela Educação Social na Casa III desenvolve-se da seguinte 

forma. Os acolhidos chegam pelo SOS criança ou pela vara da infância. “Antes era pelo 

conselho tutelar. Era melhor, pois, o conselheiro era co-responsável, filtrava os encaminhados 

e nos ajudava. A casa abriga os acolhidos, o serviço social faz a visita à família para sondar. O 

atendimento é de atenção integral por meio de uma equipe interdisciplinar”. 

A orientação aponta que na casa efetivamente ocorre o atendimento interdisciplinar do 

acolhido, que pode ser considerado como ponto forte da política. Nas observações 

verificamos que o sentido da Pedagogia Social desenvolvido pelo Pedagogo apresenta 

avanços pedagógicos da Educação Social significativos em relação aos outros Espaços Não 

Escolares da SEMTAS.  

O tempo de permanência dos acolhidos é variado. “Tem pessoas que chegam pequenas 

e crescem. Deveriam ficar apena noventa dias, mas ficam até cinco anos quando o pátrio 

poder é do estado. Os pontos fortes da Casa são o resgate da auto estima, o esforço pela 

constituição da identidade do jovem e da família, a estimulação da alfabetização e do 

letramento, os cuidados com as saúde, a alimentação, o lazer, o ambiente sempre familiar da 

casa, a sociabilidade, os recursos humanos suficientes. Os pontos fracos são: a evasão dos 
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abrigados, as interferências do judiciário favorecendo as evasões-retorno, isso é um mau 

exemplo. A ausência de punição para a indisciplina. Os contratos regulamentados e 

executados por meio da ONG Ativa. 

Diante da confrontação dos pontos fortes e fracos, o Pedagogo concluí que “a 

Educação Social da SEMTAS é muito benéfica, apesar dos reajustes que são necessários. É 

benéfica porque retira o excluído da condição de não dignidade e tenta incluí-lo ao meio 

social”. 

Na casa III o papel do Pedagogo consiste em “elevar o nível político, cultural e 

filosófico dos acolhidos. Não é só dar aula de reforço! É estimular a leitura, temas 

transversais, o conhecimento prévio e atender as curiosidades deles apesar de o tempo ser 

pouco”. Apesar dos esforços, o Pedagogo afirma que tem “pouca abertura para desenvolver o 

plano de atuação. Tenho projetos pedagógicos interessantes, mas eles esbarram lá em cima na 

rede”. Outra dificuldade é que “os conselheiros abandonam as crianças em nossas mãos e 

desaparecem”. No trabalho pedagógico, procuro dividir os que sabem mais e menos. No 

horário pedagógico atendemos o canto desabafo, o canto da alfabetização, o canto das oficinas 

(desenhos, criatividades, contação de histórias, capoeira, dança, momento de arte e educação), 

práticas interdisciplinares, passeios, conversas sobre disciplina, construção de jornal e mural. 

Percebemos fortes indícios da Pedagogia Social na práxis desse educador, de maneira mais 

surpreendente do que em todos os outros espaços investigados. 

Conforme verificamos, o Pedagogo, quando embasado pela Pedagogia Social, pode 

mobilizar o processo de aprendizagem, estabelecendo objetivos adequados à situação 

existente, sobretudo, na possibilidade de tornar a educação não formal um instrumento de 

capacitação social do indivíduo, colaborando efetivamente para a sua ressocialização.  

Essa organização é concebida dentro da visão oriunda da Pedagogia Social, entendida 

por Machado como 

 

“ciência que propicia a criação de conhecimentos, como uma 

disciplina que possibilita sistematização, reorganização e transmissão 

de conhecimentos e como uma profissão com dimensão prática, com 

ações orientadas e intencionais” (2008, p. 1). 

 

A Pedagogia Social operacionalizada na Casa III permite ao Pedagogo o estímulo à 

reflexão crítica, e assim os conhecimentos repassados em ações de Educação Não Escolar, 

permitem uma melhor compreensão do significado de aprendizagem no aprimoramento do ser 

humano em sua dimensão social. 
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Nas práticas, ainda que de maneira intuitiva, o Pedagogo da casa III consegue 

construir uma consciência reflexiva, crítica e criativa. Essa é uma condição essencial para a 

Educação Social, tais eixos organizadores do conhecimento favorecem o alcance de 

referenciais de conhecimento que contribuem para a formação intelectual e social do 

indivíduo. Uma Educação Social de valor deve comprometer-se com a formação para as 

reflexividades social, filosófica, cultural e histórica dos sujeitos. A análise disso será 

aprofundada por nós no próximo capítulo. 

Torna-se perceptível que a Educação Social capacita o aprendiz de uma visão 

multifacetada da educação, que não se reduz a fórmulas ou tabelas previamente 

desenvolvidas, mas que consiste no reconhecimento imediato de que a aprendizagem ocorre a 

todo momento, independente da fonte a qual o conhecimento está subordinado, sendo 

necessária uma correta leitura para que se compreenda a real extensão do que está sendo 

incorporado na sua formação.  

Em suma, Ribeiro  

 

indica que a Educação Social é capaz de auxiliar o indivíduo a 

construir valores de cooperação, de solidariedade, de emancipação 

humana. Nesse sentido, a Educação Social pode ser aplicada em 

processos de ressocialização de apenados, como forma de incutir uma 

nova percepção da realidade, bem como de atuação na esfera social 

após o cumprimento da pena (1997, p. 164). 

 

 

No tocante a articulação entre a Casa III e os demais espaços de Educação Social, o 

Pedagogo informa: “sobre o SOS sabemos que é um órgão de socorro. Um projeto que foi 

criado na própria SEMTAS para pegar vítimas na rua e atender denúncias anônimas. Sobre o 

CEDUC sabemos que é para adolescente que não se enquadra nas casas de passagens. É um 

sistema fechado, visa a medidas sócio-educativas fechadas. Fez dez infrações desce para lá. É 

uma pequena detenção. Depois do CEDUC só o presídio. Sobre os conselhos tutelares, tem 

como base incluir socialmente, é um mediador da família. É um trabalho bonito. procura 

colocar a criança em um ambiente favorável. Ele leva o caso ao juiz que deve incluir o 

excluído. Assim ajudam a retirar os meninos da rua, das drogas, dos risco social. A ativa é 

uma ONG vinculada à prefeitura que se liga a SEMTAS. Essa ONG só dá apoio à casa de 

passagem na perspectiva dos educadores sociais temporários e dos funcionários de serviços 

gerais”. O Pedagogo demonstra ter conhecimento dos espaços em que transitam as demandas 

vinculadas a Educação Social na SEMTAS. 
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No aspecto pedagógico verificamos que esse Espaço Não Escolar tem um significativo 

compromisso político pedagógico. “A casa tem estatuto, regimento , PPP, só não gerenciamos 

recursos. Desenvolvemos planejamento diário. Possuímos proposta curricular para atender por 

níveis de desenvolvimento os acolhidos. tudo na velocidade” 

Sobre os saberes fundamentais para o desenvolvimento da Educação Social lembrou 

que “o conceito sobre sociedade envolve a inclusão, parece utópico, mas não é. Sinto 

necessidade de aprofundar estudos sobre isso. Estou atrasado em minhas concepções. O tema 

educação é muito amplo. Entendo que tem que ser transformadora. Leio muito sobre Paulo 

Freire e Makarenko. Isso tem me ajudado muito nos trabalhos. Temos que trabalhar política, 

sociologia e filosofia. Focamos nosso trabalho na formação crítica e social dos acolhidos”. Na 

Casa III se verifica satisfatoriamente o compromisso com estratégias de planejamento e com a 

Educação Social. Isso é um aspecto louvável nas práticas de Educação Não Escolar. Sem 

dúvida, a experiência pedagógica desse espaço é a que se encontra mais coerente com os 

preceitos da educação para o desenvolvimento do ser humano. 

“A gestão local é democrática. O espaço é aberto, podemos expor o que queremos. 

Minha crítica é em nível de SEMTAS, é muito chefe. Todo nosso crescimento esbarra na 

comunicação da rede. Os recursos são escassos. Chamam nossa atenção direto, por exemplo, 

reclamam do combustível para os passeios que planejamos”. 

Sobre os relacionamentos tem-se que “as decisões da Casa III são tomadas em 

reuniões realizadas uma vez por mês. A gestora é bem flexível e responsável. A interação 

entre Educador Social e gestão é de amizade. A relação entre educadores ocorre sem 

conflitos. os abrigados brigam, brincam, se estranham e se amam. Ele são uma família. Os 

abrigados são amigos dos educadores”.  

“Tenho seis anos como Educador Social, dois anos de formado em pedagogia e atuo 

aqui há 1 ano como Pedagogo. Já trabalhei no Tributo à Criança, desejo fazer pós-graduação 

em Pedagogia Social. Minha formação continuada eu quem custeio na maioria das vezes. Só 

posso pagar por cursos de 90 horas.  

“Meu trabalho é bem situado. Fiz uma Perestróica (reconstrução) na casa. Sou muito 

valorizado. Tenho autonomia total desde que tenha o aval de minha coordenadora. Fui 

recebido na casa com transtorno, pois, foi bem na fase de mudança de equipe. Hoje me sinto 

fortalecido e muito valorizado, afirma Príncipe Negro”. 

O contato direto com os acolhidos da Casa III nos fez ponderar sobre algumas 

observações. As crianças e adolescentes desta casa mantêm uma inabalável disposição para 

sonhar e resistir, por mais que as condições no entorno delas sejam tantas vezes quase 
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insuportáveis, deixando claro que a maior escola para eles é a vida e os desafios de seu 

cotidiano. 

Em todas as circunstâncias, as crianças e adolescentes encontravam um momento de 

serem crianças, de viverem a infância e a adolescência com suas reais expectativas, com seus 

sonhos, nas atividades e/ou brincadeiras do dia a dia, uma sensibilidade, aparentemente, nata 

do ser enquanto “inocente”. 

Os acolhidos, apesar de vítimas da exclusão infanto-juvenil, em que foram atirados ao 

acaso, e que na maioria das vezes, não possuem família, estão à mercê de agressões, de 

drogas, de armas e da criminalidade. Veem a educação como um conjunto de processos pelos 

quais os indivíduos se transformam ou são transformados em sujeitos. Para eles a Educação 

Social é essencial, pois, alimenta o potencial dos sonhos, para sujeitos em que a prioridade 

não é estudar, constituir família ou carreira, na situação em que se encontram, o essencial é 

sobreviver. 

Tal contato acabou por despertar em nós um questionamento: qual das infâncias nas 

Casas (I, II ou III) é a “mais invisível”? Nossa resposta foi ao encontro das crianças sem 

felicidade. Diante daquelas convivências percebemos que existem problemas tão graves 

quanto à pobreza, ao trabalho infantil e ao abandono. No mundo neoliberal em que o “ter” é 

mais valioso que o “ser”, chamamos a atenção para o fato de que, no critério felicidade, 

aquelas crianças, notadamente da Casas I e III, aparentemente têm uma vida perfeita. 

Diferentemente de algumas crianças incluídas socialmente, no gozo do conforto da burguesia, 

que na realidade sofrem de um problema muito sério: parecem ter tudo como escola, muitos 

brinquedos, acesso à saúde, alta situação financeira, entre outros fatores oferecidos pela 

situação socioeconômica, mas que na verdade são totalmente abandonadas pelos pais, 

sentindo-se muitas vezes infelizes e mais sozinhas do que aquelas crianças das Casas de 

Passagem que não têm família. 

 

 

3.3 O PROGRAMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO 

ABERTO NA CIDADE DO NATAL (PENSEMA)  

 

O PEMSEMA é um programa da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 

Social (SEMTAS), que executa medidas socioeducativas em meio aberto, Liberdade Assistida 

e Prestação de Serviço à Comunidade, previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8069/90). 
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                          Foto 7 – Fachada do PENSEMA 

              Fonte: Orientador da tese (08/03/2010) 

 

 

Atende adolescentes de 12 a 18 anos de idade, jovens até 21 anos de idade e 

encaminha pela Vara da Infância e da Juventude para o cumprimento de media 

socioeducativa. As medidas socioeducativas são sanções aplicadas pela autoridade judiciária 

ao adolescente que cometeu ato infracional, visando a responsabilizá-lo pelos seus atos. Seu 

diferencial está na busca de oportunidades de inserção em processos educativos que, se bem 

sucedidos, resultarão na Inclusão Social desses jovens.   

É importante destacar que as medidas socioeducativas em meio aberto são aplicadas 

no caso de atos infracionais considerados brandos; não são privativas ou restritivas da 

liberdade; devendo ser executadas pelos municípios com a participação direta do 

socioeducando, sua família e da comunidade em geral. 

A relevância de trabalhos educativos como esse está no fato de que somos parte de 

uma mesma sociedade. Pensar estrategicamente no futuro de uma sociedade significa também 

buscar formas de preparar um ambiente social saudável, favorável ao crescimento intelectual, 

econômico e, acima de tudo, ao crescimento humano. Precisamos superar os preconceitos e 

repensar o modo de enfrentar os problemas, pois tudo está interligado (ORQUÍDEA, 2010, p. 

1). 

Os passos metodológicos das medidas socioeducativas operacionalizadas pelo 

PENSEMA são: 1) a Fase inicial do atendimento que consiste no agendamento de 

atendimento via participação nas audiências com os adolescentes no Fórum e nas oitivas do 

Ministério Público; no colhimento: se inicia desde o primeiro contato da equipe com o 

adolescente/jovem, mas seu ponto alto está na atenção psicossocial pelo qual o socioeducando 

e seu responsável devem passar na sede do PEMSEMA; e, na assinatura de termo de 
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compromisso que corresponde ao momento utilizado, geralmente no atendimento com o 

serviço social, para explicar a medida, tirar dúvidas sobre o acompanhamento e explicar as 

responsabilidades do socioeducando incentivando-o a aderir ao processo socioeducativo 

mediante a assinatura de um termo de compromisso. 

2) A fase intermediária do atendimento. Já no primeiro atendimento se inicia a 

segunda fase, quando, a par das informações a equipe e o adolescente começam a definir as 

metas a serem alcançadas durante o processo socioeducativo (em diversas áreas: saúde, 

educação, convivência familiar e social, etc.). O socioeducando é informado que tem parte 

essencial na construção e alcance dessas metas; ocorrem contatos com instituições: a equipe 

técnica, em especial o socioeducador, inicia a busca por instituições parceiras para que o 

socioeducando cumpra a medida e/ou para ser atendido por outros serviços e políticas 

públicas sociais; são realizados encaminhamento e acompanhamento da 

frequência/aproveitamento da medida e demais atividades para a qual o socioeducando for 

encaminhados. Contatos telefônicos, visitas domiciliares e institucionais, agendamento de 

novos encontros, etc. e sempre que pode, a elaboração de relatório de acompanhamento para 

ser remetido à Vara da Infância e Juventude. 

3) Na fase final, após o término da medida, o socioeducando comparece à unidade do 

PENSEMA para nova entrevista psicossocial a fim de avaliar o processo socioeducativo; a 

equipe objetiva também sondar suas perspectiva de vida e o modo como vivenciou a 

experiência, bem como o alcance das metas. 

Após essa caracterização geral do trabalho social desenvolvido pelo PENSEMA 

tomaremos como referência, a partir desse momento, o pensamento da Pedagoga entrevistada, 

responsável pela equipe de educadores sociais desse Espaço Não Escolar. A entrevista foi 

realizada no dia 8 de março de dois mil e dez (2010) com a Pedagoga Educadora Social cujo 

pseudônimo escolhido foi Orquídea. 

O Programa de Execução Socioeducacional em Meio Aberto, inicialmente, era de 

responsabilidade do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. O ministério público exigiu 

a municipalização, e em virtude disso, desde julho de 2007, passou a existir por força de Lei 

municipal.  

A política foi fundada no governo do Prefeito Carlos Eduardo. Inicialmente surgiu a 

dúvida se o PENSEMA pertenceria a SEMTAS ou a Secretaria de Segurança pública, mas, 

dado o seu caráter de política reeducativa, não punitivo, ficou sobre a responsabilidade da 

SEMTAS. 
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Os atendidos pelo PENSEMA são nomeados de usuários. De acordo com Orquídea, os 

usuários provêm, em sua maioria, das periferias e das favelas da cidade do Natal. Vêm 

direcionados desde o julgamento que ocorre na terceira vara da infância.  

Os usuários possuem de doze a 21 anos. São infratores de crimes leves ou médios e 

precisam ter ambiência familiar.  

Para Orquídea, “os pontos fortes do espaço de Educação Não Escolar são a equipe 

bem montada, bem formada, a boa interação com o adolescente infrator e o atendimento 

planejado. Os principais pontos fracos são pouco tempo para se estruturar, dado que surgiu 

em 2007, pouca assistência do Estado, baixa formação para a equipe. Aprendemos no fazer, 

dando cabeçadas e aprendendo com os erros”.  

O Pedagogo desenvolve Educação Social por meio de oficinas com eixos temáticos 

sobre a família, drogas, sexualidade, adolescência, solidariedade, saúde, diversidade, ética, 

cultura, filme, música, produção de cartazes. Além disso, tem a responsabilidade de assistir a 

audiência, reunião de grupo, apoiar na construção e avaliação dos relatórios interdisciplinares 

dos usuários. 

A estrutura física do local é composta de 2 salas de oficina pedagógica, de 

alfabetização e de letramento, 5 banheiros, 1 coordenação que é a sala de gestão, 2 espaços 

pedagógicos, 1 recepção, 1 sala de sócio-educadores, 2 almoxarifados, 1 copa, 1 vestiário, 1 

sala de reunião. O corpo de funcionário é composto de 36 funcionários, sendo 17 educadores 

sociais.  

Localiza-se na Rua Tenente Brandão, 453, Lagoa Seca, Natal. A gestão pedagógica é 

composta de coordenação geral, equipe técnica, equipe de ensino médio e equipe de apóio. Os 

atendimentos ocorrem com aproximadamente 40 usuários por mês. 

O planejamento pedagógico é quinzenal. O currículo da instituição está em formação. 

Possuímos Regimento, Proposta Pedagógica, PPP e Estatuto.  

Em nível de relacionamentos é tudo muito tranquilo. As tomadas de decisões são 

sempre determinadas em reunião de grupo. A relação entre educadores e gestão é amigável. A 

relação educador e usuário é boa. Porém, existe muita rivalidade entre os usuários mediante 

os turnos de atendimento. Os usuários têm rixas profundas lá de fora. É complicadíssima a 

inter-relação.  

Sou Pedagoga há três anos. Tenho dezesseis anos de formada. Atuo há dezesseis anos 

como Pedagoga. Já trabalhei no PET. Sou Pós-graduada em Psicopedagogia.  

Reconhece que as ações em nível de Pedagogia Social no PENSEMA são carentes, 

poderiam ser mais direcionadas, talvez por essa ausência os resultados dos nossos trabalhos 
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que são tão preocupantes. Entende que precisa ampliar seus conhecimentos em Educação 

Social, Pedagogia Social e Espaços Não Escolares. 

 Com relação a seu nível de satisfação com o trabalho informa que “não está realizada. 

Aqui somos desvalorizadas. Trabalhamos em alto risco. A cada atendimento me sinto 

angustiada. Não percebo transformação na realidade do usuário”. 

Percebemos que na medida em que o atendimento do Espaço Não Escolar vai sendo 

conduzido para os espaço de acolhimento de infratores, o fio de esperança sobre o trabalho 

pedagógico vai se corrompendo. Na pesquisa junto ao PENSEMA percebemos que as 

dificuldades nas mediações sociais e pedagógicas se agravam na medida em que os excluídos 

vão-se caminhando para o mundo da violência social. Tal constatação torna-se ainda mais 

preocupante e entristecedora quando se verifica que os responsáveis pedagógicos pelo 

acompanhamento desses acolhidos não têm estímulo e nem formação suficiente para darem 

impulso a um trabalho de Inclusão Social que apesar de ser difícil, não é impossível!    

O processo de ressocialização permite, por meio de ações educativas, que o infrator 

assimile novos valores no decorrer de sua sentença, sendo que, após o cumprimento de sua 

pena em meio aberto, possa retornar à convivência social e realizar atividades produtivas, que 

lhe sejam benéficas e produzam resultados positivos no meio social. 

Portanto, para que o trabalho socioeducativo realmente constitua uma estratégia de 

ressocialização, deve-se basear em ações concretas, e não somente num discurso ideológico; 

deve levar em conta, principalmente, os aspectos referentes ao desenvolvimento pessoal dos 

infratores, utilizando e aprimorando sua capacidade de percepção, bem como suas 

habilidades, para a resolução de problemas complexos e de serem criativos e inovadores, 

dentro de um processo real de trabalho (FREIRE, 2003). 

A Educação Social, aplicada no processo de ressocialização, permite ao infrator 

entender a realidade em que está inserido como fruto de suas ações, podendo assumir também 

uma postura ativa, investindo em valores que são importantes para o seu desenvolvimento 

social, visando a modificar a sua condição e sua conduta, passando a perceber que a educação 

é a mola mestra das mudanças. 

O Pedagogo, embasado na Pedagogia Social, mesmo não sendo fácil, pode mobilizar 

esse processo de aprendizagem, estabelecendo objetivos adequados à situação existente, 

sobretudo, o objetivo de tornar a Educação Não Escolar um instrumento de capacitação social 

do indivíduo, colaborando efetivamente para sua ressocialização. 

A possibilidade de evoluir por meio do conhecimento é fundamental para que o 

indivíduo supere sua condição de infrator, buscando novas formas de atuação social quando 
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for posto em liberdade, por meio de novos valores assimilados no transcorrer da Educação 

Social. 

Nesse aspecto, Santos (2003, p. 14) expõe: 

 

Uma educação dentro do sistema sócio-educativo deve trabalhar com 

conceitos fundamentais, como família, amor, dignidade, liberdade, 

vida, morte, cidadania, governo, eleição, miséria, comunidade, dentre 

outros. Nesse aspecto, pode ser trabalhado o ato anti-social e as 

consequências desse ato, os transtornos legais, as perdas pessoais e o 

estigma social. Em outras palavras, desenvolver nos educandos a 

capacidade de reflexão, fazendo-os compreender a realidade para que 

de posse dessa compreensão possam então desejar sua transformação. 

 

Mediante a essa exposição, é possível reconhecer que a Educação Social consegue 

agregar elementos de realidades distintas, possibilitando ao aprendiz não somente refletir 

sobre sua realidade, mas também encontrar referenciais para modificá-la. No processo de 

ressocialização de infratores, representa uma evolução considerável, principalmente pelo fato 

de evidenciar que existem formas de superação da situação em que se encontra, bastando para 

isso a assimilação de valores que validem sua atuação no meio social, recuperando sua 

condição de cidadania. 

 

3.4 O CENTRO EDUCACIONAL PITIMBÚ (CEDUC-PITIMBÚ) 
Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, 

 não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. 

Cecília Meireles 

 

 

                  Foto 8 – Fachada do CEDUC – Pitimbú 

                  Fonte: Orientador da tese (08/03/2010) 
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Ainda que soubéssemos explicar as dimensões da palavra liberdade, as explicações 

não se esgotariam numa tese, mas neste tópico, na averiguação do trabalho do Centro 

Educacional (CEDUC Pitimbú), certamente algumas concepções de liberdade são postas à 

mesa para delas nos servirmos quando do lançar de olhar sobre os adolescentes e jovens lá 

atendidos. O CEDUC localiza-se a cerca de dois quilômetros depois da última rua do bairro 

Pitimbu em Natal-RN. Situa-se em um local aonde se chega apenas por meio de uma estrada 

de barro, cercada de mato pelos dois lados. É um espaço de medida sócioeducativas em 

regime fechado onde os acolhidos são mantidos atrás de um muro alto e de diversas grades de 

ferro.  

A condição de acesso e de logística acusa que são jovens e adolescentes infratores 

excluídos socialmente que representam um forte incômodo para a sociedade e para o poder 

público. 

Conforto não é uma palavra comum aos seus internos. A  

A legislação que trata dos casos dos infratores, e cujo pilar é o Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), garante que até os 18 anos os jovens e adolescentes não cometem crimes, 

mas sim atos infracionais. Afirma que não estão presos, mas sim internados. Determina ainda 

que essa privação de liberdade não pode ultrapassar três anos de duração. Porém, conforme 

evidenciamos, no CEDUC – Pitimbú, apesar das previsões nem tão severas da lei, a realidade 

do grupo de jovens entre 12 e 20 anos de idade pode ser interpretada e operacionalizada de 

maneira bem diferenciada. 

Conforme já pontuamos, no campo empírico CEDUC-Pitimbú a construção de dados 

da pesquisa por meio de entrevista foi bastante diferenciada. O colaborador da pesquisa que 

concedeu as informações que serão assinaladas foi o policial militar de plantão. Essa foi à 

única pessoa disponível para conversar conosco sobre tal espaço de Educação Social Não 

Escolar. 

As entrevistas, ocorridas do lado de fora do CEDUC, foram realizadas nos dias 8 e 9 

de março de dois mil e dez (2010), o policial militar colaborador será chamado pelo 

pseudônimo Antúrio. 

Dentro do CEDUC, a realidade e a convivência confunde-se com o cenário 

praticamente igual ao dos criminosos detidos em penitenciárias. Enfrentam desde a falta de 

infraestrutura à violência, passando pelas disputas internas, o consumo de drogas e o 

preconceito. Diante da entrevista pontuou-se que raras foram  as oportunidades em que se saíu 

do local regenerado, ganho para a causa de se tornar um “bom cidadão”, capaz de renunciar as 

promessas de lucro fácil no crime, no tráfico (ANTÚRIO, 2010, p. 1). 
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Os responsáveis pelo Centro, e mesmo os representantes da lei, cuja missão depende 

dos serviços prestados pela entidade, admitem que a permanência no mundo da infração é a 

opção que geralmente é escolhida pela maioria dos jovens e adolescentes. Percebemos nos 

estudos sobre o CEDUC que apesar das constatações lamentáveis quanto ao não resgate dos 

infratores para a cidadania, aquele policial miliar que há algum tempo trabalha nesse Espaço 

Não Escolar “acredita que é possível reforçar o trabalho pedagógico e a infraestrutura 

necessária, garantindo aos garotos uma alternativa de futuro ” (ANTÚRIO, 2010, p. 1). 

A Superlotação é apontada como o principal motivo que dificulta a recuperação. O 

Ceduc de Natal tem capacidade para 64 internos e conta, atualmente, com 116. Há apenas 

mais uma unidade na capital, para o público feminino, com 12 internas, e outra para o público 

masculino em Caicó, onde estão 35 jovens. Além disso, outro dado procupante tem a ver com 

o fato de que pesquisas apontam que 92% dos internos do Ceduc consomem algum tipo de 

droga, segundo notícias que se leem nos jornais (ANTÚRIO, 2010, p. 1). 

No CEDUC a maioria das pessoas são contratadas temporáriamente. Os selecionados 

passam por uma seleção em que se verifica se o candidato têm o perfil necessário. 

“Constatamos que é necessário mais educadoras. Os selecionados passam ainda por 

treinamento psicológico e físico” (ANTÚRIO, 2010, p. 2). 

O CEDUC é composto de nove pavilhões, chamados de núcleos, que necessitam ser 

totalmente reconstruídos para se adaptarem às exigências da legislação atual. Segundo 

informações “o prédio será humanizado. Para isso, ganhará três novos módulos, o espaço de 

convivência vai ser estruturado e ampliado, além da reforma de quadras esportivas e do 

campo de futebol, hoje tomados pelo mato (ANTÚRIO, 2010, p. 2). 

Este Centro de medida sócio-educativa fechada é de responsabilidade financeira do 

Governo do Estado e vem buscando, junto à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República, recursos para construção de novas cedes, bem como ampliação e 

otimização por meio de reformas da unidade antiga .  

Na atualidade, as atividades pedagógicas no CEDUC são muito fragilizadas, ou até 

mesmo inexistentes. A prática de esportes, a falta de opções de lazer, de aprendizado 

profissional, tratamento adequado para os dependentes de drogas, o acompanhamento 

psicológico e das assistentes sociais, as oportunidades de capacitação no CEDUC, são 

possibilidades que se encontram cerceadas para aquele universo de excluídos sociais 

(ANTÚRIO, 2010, p. 2).  

Segundo o entrevistado em breve terão início oficinas de serigrafia, pintura de obras e 

técnico em informática, só não se sabe bem quando. A reinserção dos jovens, contudo, ainda é 
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uma barreira. “A Fundac tem realizado trabalho junto às famílias e de apoio aos egressos, mas 

muitos pais acabam não aceitando o retorno dos jovens”. 

O perfil sócio-econômico dos infratores denuncia que muitos vêm de uma estrutura 

familiar fragilizada e de baixíssima renda, desde cedo vão para as ruas, se envolvem com 

drogas e partem para pequenos delitos, descreve o entrevistado. 

Em nível de ambiência, pontuou-se que “o espaço precisa avançar. Nas celas, muitos 

colchões encontram-se em pedaços e os banheiros têm pouca higiêne. A água escorrendo da 

pia entupida toma todo o chão, as pichações ocupam as paredes inteiras e o cheiro está longe 

de ser agradável. colchões estão em pedaços e os banheiros não oferecem higiene. Parte dos 

problemas é culpa dos próprios internos, que, de acordo com o funcionário, costumam 

depredar qualquer nova estrutura instalada. Quando a grade de um dos pavilhões do CEDUC 

Pitimbú se abre, a impressão é das piores” (ANTÚRIO, 2010, p. 3)! 

Porém, podemos pressupor que por traz da rebeldia dos jovens está a reclamação pela 

falta de condições mínimas de conforto. Muitos dormem em colchões no chão e “a sujeira é 

uma constante dentro das celas. Além do mais, percebe-se também a carência de assistentes 

sociais” (ANTÚRIO, 2010, p. 3). 

 

 

                                   Foto 9 – Corredor do CEDUC – Pitimbú 

                                   Fonte: Internet (09/03/2010) 
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No centro, os infratores passam quase o tempo todo nas celas, em meio às imagens de 

mulheres peladas e de pichações que revelam o imaginário de Deus.  

O entrevistado aponta “as rixas internas entre as gangues rivais como uma das 

principais dificuldades em oferecer serviços melhores no Centro. Tal acontecimeto torna-se 

grave sobretudo quando se verifica que a estrutura antiga e mal distribuída do prédio impede a 

divisão correta dos adolescentes (ANTÚRIO, 2010, p. 3). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente  (ECA) estipula que os jovens devem ser 

divididos por idade, porte físico e gravidade do ato que cometeram. Porém, o que se verifica é 

a reunião da infração grave com a edionda, do infrator mais novo com outro infrator mais 

velho, porque pior é colocar inimigos juntos, observa o entrevistado.  As disputam são 

“heranças” das ruas e se intensificam diante da convivência forçada no centro (ANTÚRIO, 

2010, p. 4). 

Os dois únicos momentos em que todos ficam juntos é “nas visitas (às terças e aos 

sábados) e no futebol. Ainda assim, há um clima de tensão e os funcionários permanecem 

atentos o tempo inteiro. Para as salas de aula, geralmente só vão dois grupos por dia, ou seja, 

cada interno tem em média apenas duas aulas por semana e alguns preferem não frequentar. A 

separação também ocorre nas oficinas e no refeitório” (ANTÚRIO, 2010, p. 4).  

O Ministério Público sempre encaminha pedidos para que sejam respeitados os 

critérios do ECA, mas o funcionário entrevistado informou que, na realidade do dia a dia, a 

separação das gangues é mesmo a prioridade. O lazer, além do futebol, inclui aulas de artes 

plásticas e de capoeira. Porém, quem acompanha a realidade garante que a vida dos internos 

está longe da facilidade que muitos imaginam. A legislação proíbe que os jovens em medida 

socioeducativa, privados de liberdade, sejam privados das aulas escolares, porém isso por 

vezes acontece naquele Centro. 

Talvez o maior problema do CEDUC, hoje, é que os jovens, de 18 a 20 anos, que são 

presos cometendo crimes já na maioridade, e que haviam se evadido do CEDUC, retornam à 

unidade para cumprir o restante da medida socioeducativa, enquanto não recebem a sentença 

pelo crime que cometeram. Esse retorno termina representando mais influências negativas 

para os adolescentes. Segundo o entrevistado, apesar dos descompassos institucionais do 

CEDUC “isso é interessante para o infrator que retorna com maior idade ao Centro, pois, 

sabem que aqui ainda é melhor que muita delegacia e presídio por aí” (ANTÚRIO, 2010, p. 

4). 

Para o próprio juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude, José Dantas, que é o 

responsável pelo acompanhamento das medidas socioeducativas que os adolescentes 
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infratores têm de cumprir, podemos atribuir parte do temor da sociedade, em relação a esses 

jovens, às carências na estrutura do CEDUC. Pois essa instituição está longe de oferecer 

condições ideais de ressocialização, para que os menores possam sonhar com o retorno à 

liberdade e com um emprego garantido longe do crime. 

O que hoje ainda é exceção, ressocialização dos infratores, poderia se tornar regra, 

caso houvesse a infraestrutura necessária e o acompanhamento pedagógico correto para a 

recuperação dos jovens. Porém, “há que se pontuar que só o prédio do CEDUC tem mais de 

30 anos e foi erguido no modelo de um minipresídio. Precisaria ser reconstruído, ou então o 

ideal seria fechar e criar um novo centro, pois não há nem condições de separar os 

adolescentes por idade, porte físico e gravidade do ato cometido, como exige a lei”, conforme 

já pontuamos (ANTÚRIO, 2010, p. 4). 

A fragilidade educativa no atendimento desses sujeitos é a responsável pelo fato de 

que, quando liberados, enfrentam as dificuldades do mercado de trabalho. Ora, em um mundo 

em que falta emprego até para quem estudou bem ao longo da vida, imagina para esses jovens 

que mal conseguem ter alguns anos de escolaridade. 

Conforme verificamos pelo pensamento do entrevistado as medidas em meio aberto, 

como a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, geralmente, surtem efeitos 

melhores no sentido do desenvolvimento humano.  

Um adolescente internado “custa uns R$ três mil por mês ao estado, com educadores 

sociais, psicólogos, assistentes sociais, segurança, policiais militares, lavanderia, conzinheiras, 

entre outras. Assim, há que se pensar no investimento por meio da prevenção. Essa medida 

evita essa despesa e inviabiliza que a grande maioria dos internos se tornem reincidentes 

seguindo a trajetória de muitos egressos do CEDUC, tornando-se um criminoso quando 

adulto” (ANTÚRIO, 2010, p. 4). 

Ainda assim, o entrevistado não se mostra descrente da recuperação dos infratores: 

“Eles têm possibilidade de recuperação, sim. É só ver o exemplo de outros estados. Agora, se 

ele sai do CEDUC sem acesso a educação, um emprego, sem uma formação profissional, sem 

uma família que possa ajudar, é realmente difícil, pois geralmente possuem pouca 

escolaridade, a maioria estudou no máximo até a quarta série (ANTÚRIO, 2010, p. 4).” 

Assumimos nossa dificuldade em construirmos dados sobre o CEDUC dada a 

dificuldade de acesso e a burocracia para contactar com os funcionários. Assim, como forma 

de ampliação de nossas observações e interpretações junto a esse espaço de atuação do 

Pedagogo em ambiente não escolar. Consultamos ainda o estudo em nível de tese de 
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doutorado “Entre o pavilhão e o inferno: trajetória dos meninos infratores no CEDUC 

Pitimbú” da autora Teresa de Lisieux Lopes Frota.   

O trabalho realça a violência dos meninos infratores que se encontram confinados no 

Centro Educacional – CEDUC Pitimbú, local onde foi realizada a pesquisa de campo sobre as 

significações imaginárias da violência cometidas e sofridas por eles. As discussões postas no 

estudo abrangem o espaço da instituição, suas metas, rotinas e as principais expressões da 

violência verificadas. Aborda as origens sócio-culturais dos internos enfocando os ambientes 

de onde vêm, sua inserção social e seu cotidiano. Na análise os valores, a lei do mais forte, o 

poder, a coragem, o medo, a astúcia a sabedoria e os sonhos são retratados.  

A pesquisadora informa que começou seus estudos entrevistando 56 garotos e ao final 

da pesquisa só tinham 10 vivos. Outro dado apontado é que os pais não existem, quase 

nenhum pai que aparece para visitar esses meninos.  

Em tal pesquisa a conclusão a que a autora chegou é desanimadora na medida em que 

conclui que não existe reeducação para esses meninos. Para ela “isso é utópico e ilusório em 

função das origens sócio-culturais dos internos, dos ambientes de onde eles vêm, da inviável 

proposta de inserção social e da realidade do seu cotidiano no próprio CEDUC Pitimbú”. 

A educação está presente em todos os lugares, espaços e culturas, independentemente 

de uma instituição, como a escola por exemplo. Assim, a educação, enquanto espaço de 

aprendizado, acontece sempre, seja da melhor, seja da pior maneira. Temos convicção de que 

o CEDUC não tem comportado práticas comprometidas com a Educação Social. Isso precisa 

ser repensado, inclusive, porque se é para ser assim a responsabilidade de sua 

operacionalização terminará sendo concedida à secretaria de segurança pública, uma vez que 

a condição de espaço de formação social não ocorre efetivamente nesse recinto. 

 

3.5 DESENHO DA FORMAÇÃO DOCENTE DOS PEDAGOGOS EDUCADORES 

SOCIAIS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SOCIAL DA SEMTAS 

 

A formação inicial precisa ter a qualidade suficiente para que o formador esteja bem 

formado (LIBÂNEO, 2005).  Os conteúdos das disciplinas de fundamentos gerais da 

educação no currículo da formação inicial são instrumentos fundamentais para que o 

Pedagogo Social, em processo de contínuo de aprendizagem, adquira sólida consciência 

acerca da realidade que o cerca, bem como uma adequada compreensão que lhe conduza a 

uma práxis coerente no Espaço Não Escolar.  

Dentre as principais disciplinas estudadas no Curso de Pedagogia, as disciplinas que 

compõe a fundamentação teórica do curso são: fundamentos sócio-econômicos da educação, 

http://biblioteca.universia.net/autor/Teresa%20de%20Lisieux%20Lopes%20Frota.html
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fundamentos filosóficos da educação, psicologia educacional I, psicologia educacional II, 

história da educação, organização da educação brasileira e metodologia do trabalho científico. 

A presente pesquisa desenvolvida por meio de entrevista, questionários e observações 

aponta que os Pedagogos sociais da SEMTAS consideram insignificante o curso das 

disciplinas de fundamentos para a sua formação.  

 

GRÁFICO 1 

AVALIAÇÃO DOS PEDAGOGOS EDUCADORES SOCIAIS DA SEMTAS SOBRE OS 

FUNDAMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO CURSADO EM SUA FORMAÇÃO INICIAL 

 
Fonte: Entrevistas com educadores sociais da SEMTAS. Natal/RN - 2010. 

 

No gráfico 1, 50% dos Pedagogos sociais apreciaram como regular as discussões 

curriculares sobre os fundamentos e 50% as consideraram mínima. Com relação à forma 

como as disciplinas de fundamentos do curso foram operacionalizadas na formação inicial 

merece destaque o seguinte depoimento: 

 

O estudo desse momento curricular não foi visto o suficiente. Tenho 

que pesquisar mais sobre essas temáticas. Se não fosse o pouco que 

sei sobre elas (sociologia, filosofia, antropologia, política, história e 

psicologia) não saberia como trabalhar (PRÍNCIPE NEGRO, 

PEDAGOGO SOCIAL DA SEMTAS, 2010, informação verbal). 

 

 

  As disciplinas de didática no curso de pedagogia têm como objeto de estudo o 

processo de ensino no seu conjunto. Isto é, têm em vista a mediação de objetivos, conteúdos e 

métodos implicados na aprendizagem escolar. Deve fornecer ao Pedagogo em formação as 

bases teóricas e práticas do trabalho docente. Na medida em que tem características 

integradoras dos conhecimentos providos pela filosofia da educação, psicologia da educação e 

sociologia da educação e pelas metodologias específicas de cada matéria, a didática deve 

sintetizar no seu conteúdo o que é comum, básico e fundamental para a educação de maneira 

geral.  

50%
50%

Regular

Mínimo
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De maneira geral as disciplinas do curso de pedagogia que se voltaram para o 

conteúdo da didática são: didática geral, aquisição e desenvolvimento da linguagem, processo 

de alfabetização e literatura infantil. 

GRÁFICO 2 

AVALIAÇÃO DOS PEDAGOGOS EDUCADORES SOCIAIS DA SEMTAS SOBRE A 

DIDÁTICA NECESSÁRIA AO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Fonte: Entrevistas com educadores sociais da SEMTAS. Natal/RN - 2010. 

 

Conforme se observa no gráfico 2, na opinião dos Pedagogos Sociais, foi bastante 

positiva a contribuição das disciplinas de didática no processo de formação inicial. Isso se 

verifica, uma vez que 60% conceituaram como excelente a pertinência dessa disciplina para 

sua profissão e 40% a conceituaram como boa.  

A fundamentação didática constitui-se como teoria do ensino, abarcando em seu 

objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem, elaborando princípios e práticas válidos 

para todas as matérias de ensino. Ou seja, investiga diretrizes de ensino conforme objetivos 

político-pedagógicos, sem prejuízo para as peculiaridades próprias de cada disciplina. Na 

perspectiva da formação profissional, os Fundamentos da educação, a instrumentalização 

didática, as metodologias específicas, os núcleos temáticos e a prática de ensino devem 

formar uma unidade, mantendo entre si relações recíprocas.  

No Curso de Formação de Professores é necessário que os alunos aprendam os 

fundamentos metodológicos do ensino das áreas do conhecimento. Estamos entendendo por 

metodologia do ensino a articulação entre a finalidade do ensino (o para que ensinar uma dada 

área do conhecimento), o conteúdo do ensino (o que ensinar de uma dada área do 

conhecimento), e a forma de ensino (como ensinar uma dada área do conhecimento) 

(LIBÂNEO, 1999; PIMENTA, 1998). 

Na perspectiva de formação profissional do Pedagogo, a prática de ensino busca 

traduzir-se num potencial meio para o redimensionamento da práxis desse profissional, 

sobretudo, em função de proporcionar a compreensão estrutural e contínua da sua formação, a 

interdependência dos conteúdos, sua significação e a organização do fazer pedagógico 

realizado no chão dos espaços educativos.   

40%

60%
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A formação inicial para a formação profissional em pedagogia só será possível quando 

a prática for um componente curricular que se constitua como um eixo integralizador das 

demais disciplinas do currículo. Para Pimenta (2005), todas as disciplinas são ao mesmo 

tempo teóricas e práticas. Assim, em um curso de pedagogia, tais disciplinas devem contribuir 

para formar educadores a partir da análise, da crítica e de proposições de novas maneiras de 

fazer educação. 

De acordo com os Pedagogos Sociais da SEMTAS, o momento da prática de ensino 

centralizou-se no fim do curso. Isso reforça a compreensão de que tiveram acesso a um 

currículo compartimentalizado e tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

AVALIAÇÃO DE PEDAGOGOS SOCIAIS DA SEMTAS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA 

PRÁTICA DE ENSINO PARA O FAZER PEDAGÓGICO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

 
Fonte: Entrevistas com Pedagogos sociais da SEMTAS. Natal/RN - 2010. 
 

De acordo com as falas dos sujeitos da pesquisa demonstradas no gráfico acima, 100% 

entenderam que a prática de ensino não possibilitou nenhuma contribuição para o fazer 

pedagógico no Espaço Não Escolar. 

Na formação profissional, a função da prática de ensino é perpassar toda a formação, 

integralizando os conteúdos que compõe o currículo do curso de formação, sem substituir o 

caráter teórico das demais disciplinas, possibilitando com isso que os conhecimentos 

construídos ao longo do curso possam ser reconstruídos e relacionados permanentemente. 

Essa compreensão em relação aos Espaços Não Escolares, de acordo com a pesquisa 

100% Nulo
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realizada, esteve longe de ser operacionalizada na formação inicial dos Pedagogos sociais da 

SEMTAS.  

O desafio da prática de ensino é trabalhar de modo interdisciplinar os diferentes 

momentos do currículo do curso (fundamentos, didática, ensinos, núcleos temáticos, 

metodologias e prática de ensino) e o conhecimento da realidade escolar. Com efeito, buscam-

se os possíveis pontos de convergência entre as várias áreas, numa abordagem conjunta, 

propiciando uma relação epistemológica entre as disciplinas. 

 
A prática no Espaço Não Escolar foi inexistente. Até a do espaço escolar foi 

fraca. O professor apenas nos observou, uma vez, e nos solicitou o 

desenvolvimento de um relatório. Poderíamos ter aprendido muito mais, 

inclusive sobre os espaços de Educação Não Escolar (GIRASSOL, 2010, p. 

1). 

 

 

O repensar da práxis do professor requer espaços para que ele possa experenciar o 

conhecimento em suas várias possibilidades, tornando-se pesquisador de sua própria prática, 

construindo um olhar crítico e intencional sobre ela. Esse processo de redimensionamento da 

prática de ensino considera que o novo fazer pedagógico do professor-aluno não é linear, mas 

gradual, envolvendo avanços, recuos, conflitos, desequilíbrios, encontros e desencontros 

(PIMENTA, 2005). 

Sobre as contribuições do Curso de pedagogia referentes aos núcleos temáticos 

necessários ao fazer pedagógico (Gestão Escolar, Educação de Jovens e adultos, Educação 

Inclusiva, Educação Infantil e Educação Tecnológica), evidenciamos no currículo do curso 

que alguns deles foram significativamente contemplados e outros ignorados.  

A importância de se desenvolver uma discussão sobre gestão escolar no curso de 

pedagogia é pertinente, pois tal debate amplia o pensamento crítico-reflexivo dos futuros 

Pedagogos, nomeadamente no que diz respeito à compreensão de que é imprescindível aos 

ambientes educativos uma gestão que possibilite a auto-avaliação, a identificação de seus 

principais problemas, a definição de seus objetivos e metas, a participação da equipe escolar e 

da comunidade a que serve. Dessa forma, almeja-se redimensionar a prática político-

pedagógica dos discentes, no espaço escolar e na comunidade, por meio da operacionalização 

dos conhecimentos adquiridos na disciplina. 

Os sujeitos da pesquisa reconheceram como demasiadamente significativa a disciplina 

gestão escolar para o embasamento teórico.  
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GRÁFICO 4 
AVALIAÇÃO DE PEDAGOGOS EDUCADORES SOCIAIS DA SEMTAS NO ÂMBITO DA 

FORMAÇÃO INICIAL SOBRE OS CONTEÚDOS PARA PRÁTICAS DE GESTÃO  

 

 
Fonte: Entrevistas com Pedagogos educadores sociais da SEMTAS. Natal/ RN - 2010. 

  
Nota-se que cinquenta por cento (50%) e cinquenta por cento (50%) dos entrevistados 

consideraram excelente a contribuição da disciplina para a formação inicial. 

Enfatizando a importância da gestão escolar pelos Pedagogos Sociais, a fala de um 

deles assim encena: 

Nessa oportunidade tivemos acesso a conceitos importantes como 

gestão democrática, participação, autonomia, descentralização, 

formação de conselhos, entre outros. No entanto, a SEMTAS não está 

totalmente aberta para que pratiquemos tais conhecimentos nos 

Espaços Não Escolares (PRÍNCIPE NEGRO, 2010, p. 1). 

  

 Um segundo núcleo temático importante para a formação de Pedagogos em Espaços 

Não Escolares é a Educação Tecnológica.  Na atual realidade do sistema educacional 

brasileiro a ênfase no processo de educação tem se associado bastante ao uso de instrumentos 

tecnológicos. O avanço de tais recursos possibilita a educação um contingente expressivo, por 

meio de expedientes como rádio, televisão, computador, entre outros meios educacionais; por 

outro, devem servir de análise crítica nos espaços de Educação Social para que a 

racionalidade técnica não invisibilize as ideologias que tais aparelhos compartilham. 

GRÁFICO 5 
AVALIAÇÃO DE PEDAGOGOS SOCIAIS DA SEMTAS SOBRE OS CONTEÚDOS 

ESPECÍFICOS PARA A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA ESTUDADOS NA GRADUAÇÃO 

 
Fonte: Entrevistas com Pedagogos sociais da SEMTAS. Natal/ RN - 2010. 
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             Dentre os entrevistados, 100% consideraram nula a contribuição da disciplina 

educação tecnológica para seu exercício de trabalho. Na perspectiva da Educação Social esse 

saber é indispensável à formação na Educação Social. 

O currículo formativo para suscitar um conhecimento profissional significativo no 

Espaço Não Escolar deveria promover experiências interdisciplinares que permitissem ao 

educador integrar e relacionar os conceitos e os procedimentos contemplados nas diversas 

disciplinas do currículo (LIBANEO, 2005). 

 Sobre as discussões relativas ao tema educação inclusiva, outra temática de extrema 

relevância nas práticas de Espaços Não Escolares, verificamos os seguintes aspectos na 

formação das seis Pedagogas, 

GRÁFICO 6 

AVALIAÇÃO DE PEDAGOGOS SOCIAIS DA SEMTAS NO ÂMBITO DOS CONTEÚDOS 

ESPECÍFICOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
Fonte: Entrevistas com Pedagogos sociais da SEMTAS. Natal/ RN - 2010. 

  

De acordo com a pesquisa, 50% dos professores egressos entenderam que o debate 

sobre educação inclusiva foi regular no que tange sua contribuição para a prática escolar e os 

outros 50% afirmaram que tal contribuição foi mínima.  

A constatação de que no curso de pedagogia o conteúdo de educação inclusiva foi 

contemplado de modo regular e mínimo distancia visceralmente o esse profissional da 

proposta de Educação Social, haja vista que esse Programa não deu conta de preparar 

satisfatoriamente o professor para o exercício da Pedagogia Social. 

Um outro componente curricular fundamental a ser contemplado no curso de 

pedagogia para a formação do Educador Social refere-se ao tema educação de jovens e 

adultos. 

Os educadores de jovens e adultos devem estar aptos a repensar a organização dos 

espaços educativos, no sentido de abrir possibilidades para que os educandos realizem 

percursos formativos mais apropriados às suas condições de vida. Os jovens e os adultos 

merecem ter acesso a uma aprendizagem motivadora e contextualizada. Isso garantirá a 

progressão para a cidadania. 

50%
50%

Regular
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Na verdade ser professor da educação de jovens e adultos é romper com o modelo de 

instrução tradicional. Isso implica desenvolver uma competência pedagógica especializada, 

pois nesse processo o educador precisa de saberes específicos para acompanhar as interações, 

os avanços e recuos dos educandos, considerando a diversidade que inevitavelmente 

caracteriza o público dessa modalidade educacional.  

 

GRÁFICO 7 
AVALIAÇÃO DE PEDAGOGOS SOCIAIS DA SEMTAS NO ÂMBITO DOS CONTEÚDOS 

ESPECÍFICOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
Fonte: Entrevistas com Pedagogos sociais da SEMTAS. Natal/RN - 2010. 

 

A totalidade dos professores entrevistados, (100%), responderam ter sido nula as 

contribuições do curso de pedagogia para as discussões específicas sobre a educação de 

jovens e adultos. 

 
Não cursei nada sobre isso. Estudamos em disciplinas afins algumas coisas 

sobre lei, direitos, fracassos. Tive acesso a Paulo Freire por conta própria. 

Os saberes da educação popular próprios da EJA são fundamentais os 

Espaços Não Escolares. Adaptamos as situações. Minha prática é facilitada 

porque tenho muito material (PRÍNCIPE NEGRO, 2010, p. 6). 

 

Sem dúvida, a perspectiva assistencialista da educação de jovens e adultos é um fator 

que prejudica a constituição do campo, limitando as condições de se ofertar aos educadores 

uma formação adequada, que considere as especificidades do público dessa modalidade 

educativa. 

Um quinto tema que também constitui um importante núcleo temático na formação do 

Pedagogo é a Educação Infantil.  

As preocupações com formação para a educação infantil surgem com as motivações 

instauradas após a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Nº 9.394/96) e a Lei Orgânica de Assistência 

Social.  

100% Nulo
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Analisando a contribuição do curso de Pedagogia no âmbito da educação infantil 

concluí-se que: 

 

 

 

GRÁFICO 8 
AVALIAÇÃO DE PEDAGOGOS EDUCADORES SOCIAIS NO ÂMBITO DOS CONTEÚDOS 

ESPECÍFICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
Fonte: Entrevistas com Pedagogos sociais da SEMTAS/ RN - 2010. 

 

      Dentre os entrevistados, 50% acharam excelentes as informações da disciplina para o 

exercício profissional e 50% acharam boas no que concerne a contribuição para a prática. 

     O Educador Social verdadeiramente comprometido com a formação profissional deve 

intervir a partir das demandas das instituições a que pertencem os educandos com o objetivo 

de ajudar a resolver os problemas profissionais que lhes são próprios. Suas eventuais 

contribuições formativas devem estar subordinadas à problemática específica mediante a uma 

negociação prévia, envolvendo o educador em um processo de compromisso de reflexão na 

ação (RAMALHO, 2003). 

GRÁFICO 9 

AVALIAÇÃO DE PEDAGOGOS SOCIAIS DA SEMTAS RELACIONADA AO 

ESPAÇO NÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO ATUALMENTE VINCULADOS 

 
Fonte: Entrevista com Pedagogos sociais da SEMTAS. Natal/ RN - 2010. 
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Essa, talvez seja a constatação mais preocupante com relação à formação inicial dos 

Pedagogos no que concerne a sua inserção nos Espaços Não Escolares de Educação Social e 

de veiculação da Pedagogia Social, notadamente quanto à atenção devida aos excluídos 

sociais. 

Todavia, cabe demarcar que reconhecer essas dificuldades não significa desconsiderar 

a contribuição do programa para a atualização dos professores-alunos, pois, apesar das 

limitações, a formação em pedagogia destaca-se por possibilitar o acesso à fundamentação 

teórica ao menos na Educação Social para o espaço escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 

AVALIAÇÃO DE PEDAGOGOS SOCIAIS DA SEMTAS ACERCA DA  

REALIZAÇÃO PESSOAL EM FUNÇÃO DO CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA 

 

Fonte: Entrevistas com Pedagogos sociais. Natal/RN - 2010. 

 

Os entrevistados em sua totalidade, (100%), demonstraram-se pessoalmente realizados 

por terem concluído um curso superior em pedagogia. 

 

Eu gosto de ser Pedagoga no Espaço Não Escolar. O maravilhoso é 

que cumprimos a nossa missão mesmo em uma área tão polêmica e 

tão sensível (BROMÉLIA, 2010, p. 6) .  

 

Realçamos, ainda, como aspectos relevantes da formação inicial para os Pedagogos: a 

relação professor/aluno, a seriedade e o compromisso dos professores formadores e o 

pertinente desenvolvimento epistemológico do curso, seja para a atuação em espaços 

escolares, seja para a atuação em Espaços Não Escolares. 

Uma sólida formação conceitual, procedimental e atitudinal são elementos centrais, 

100%

Sim
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mas não únicos, para o desenvolvimento profissional do Educador Social.  

A nosso ver, a atuação do Pedagogo na Educação Social é afetada por diversos fatores 

como: o salário, o clima de trabalho nos Espaços Não Escolares, a qualidade pedagógica e 

científica da formação e, inclusive, as condições físicas das instituições formadoras que 

devem assegurar a conveniência necessária à formação, a carreira do educador, entre outras. 

Essa discussão deve se fazer presente sobremaneira ao longo da formação do Pedagogo. 

A perspectiva da formação do Pedagogo para o Espaço Não Escolar no atendimento 

de excluídos sociais deve ser global e partir das hipóteses de que o desenvolvimento 

profissional é um conjunto de fatores que possibilitam que o Pedagogo progrida em sua vida 

profissional. Essa consciência política não está construída para a grande maioria dos 

Pedagogos entrevistados na pesquisa. 

Cabe revelar outro ponto fraco que aparece na passividade política dos Educadores 

Sociais da SEMTAS, no que diz respeito à ausência de melhoria salarial para os Educadores 

Sociais e a ampliada carga-horária de trabalho semanal a se cumprir. 

GRÁFICO 11 

DEPOIMENTOS DE PEDAGOGOS SOCIAIS DA SEMTAS ACERCA DE SUAS RENDAS 

MENSAIS NOS ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

 
Fonte: Entrevistas com Pedagogos sociais da SEMTAS. Natal/ RN - 2010. 
 

Com relação à questão salarial observa-se que os educadores sociais sobrevivem 

financeiramente com uma média de três salários mínimos. Isso fica evidente nas respostas das 

entrevistas e questionários, em que 100% dos docentes informaram ganhar até este valor. 

 

 

Ganho só até três salários mínimos. É uma tristeza, fico doente todo 

fim de mês. O salário é péssimo. Não é o que prometeram na primeira 

semana pedagógica após o concurso (ORQUÍDEA, 2010, p. 6). 

 

Vale destacar que mesmo depois de graduados e de terem cursado uma 

especialização, os educadores sociais continuam recebendo o mesmo valor dos colegas que 

também têm vínculo na SEMTAS, mas que só possuem a escolaridade em nível médio, 

100%
Três salários mínimos
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contratados temporariamente pela SEMTAS. Tais constatações se consubstanciaram nos 

momentos de observação em campo, bem como na realização das entrevistas e aplicação de 

questionários para com os educadores sociais formados. Uma outra dificuldade evidenciada 

na atuação profissional é a excessiva carga-horária de trabalho executada pelos Pedagogos 

Sociais ao longo de sua formação.  

A questão da extensiva carga-horária cumprida pelos educadores sociais, da mesma 

forma que os baixos salários, constituem-se como um ponto adverso da formação do 

Pedagogo para áreas desvinculadas da educação, onde se conta com um bom direito 

adquirido. Lamentavelmente, nesse sentido da ótica dos direitos dos Pedagogos a locação 

junto a SEMTAS representa um retrocesso. 

A grande maioria dos Educadores Sociais dobra carga horária para 

sobreviver melhor. Isso nos prejudica, inclusive, porque ficamos 

sem tempo para aprofundarmos nossos estudos. Além de tudo, vale 

lembrar que trabalhar com sujeitos em vulnerabilidade social por 

dois expedientes aumentam os riscos da própria profissão 

(ORQUÍDEA, 2010, p. 6). 

 

Diante dessas evidencias é importante destacar a compreensão dos teóricos da 

Pedagogia Social ao afirmarem que o Pedagogo Social precisa de novos sistemas de 

formação, de boas condições de trabalho e de favoráveis meios de aprendizagem para exercer 

sua profissão. A formação para a Educação Social só será legítima quando contribuir para o 

desenvolvimento profissional do educador no âmbito das condições de sua formação, do seu 

espaço de trabalho e de seu reconhecimento social. 

As bases do modelo de educador para a área não escolar de atendimento social devem 

privilegiar a pesquisa em função de seu potencial possibilitador da ação reflexiva. O modelo 

de formação pontuado pelos teóricos progressistas da formação do Pedagogo reforça a idéia 

de educadores como pesquisadores sobre a ação, inovadores, que se autodirigem e como ob-

servadores participantes. Tal proposta promove a necessidade de que os educadores-

pesquisadores encontrem respostas para os problemas do contexto de Educação Não Escolar 

de que fazem parte (IMBERNÓN, 2004).  

Nesse sentido, a atividade de pesquisa na ação docente apresenta-se como uma 

perspectiva eficaz que, a partir do próprio professor, pode ajudá-lo a encontrar respostas para 

os problemas do cotidiano escolar, além de permitir que os mesmos possam desenvolver suas 

habilidades na tomada de decisões. 

A pesquisa é importante para o professor, pois, por meio dela detectam-se e resolvem-

se problemas e, nesse contexto, o profissional cresce como indivíduo. Inicialmente, essa 
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competência deve ser desenvolvida no professor ao longo do processo de formação inicial. 

Sua vicissitude consiste em contribuir para mudar o conhecimento do professor, facilitar uma 

relação propícia entre ensino, aprendizagem e pensamento, favorecer estratégias de resolução 

de problemas, aumentar a complexidade cognitiva e melhorar as formas de comunicação e de 

tomada de decisões grupais (TARDIF, 2002). 

Considerando a formação em pedagogia dos entrevistados, evidenciamos que a 

competência da pesquisa pedagógica, apesar de ter sido fomentada no curso de formação, 

ocorreu sofrendo a influência de diversos fatores limitadores. Um primeiro aspecto que se 

observou quanto às atividades de pesquisa pedagógicas foi a baixa frequência com que os 

educadores utilizaram a biblioteca como suporte de investigação e às fontes que os Pedagogos 

consultaram com mais frequência nas atividades de pesquisas propostas pelas disciplinas 

curriculares do curso, na sua generalidade foram cópias de fragmentos de livros (FREIRE, 

2003).  

A principal contribuição do fundamento da pesquisa é que, quando os educadores 

leem, alimentam suas curiosidades e suas criatividades, estimulando o trabalho em conjunto. 

Isso os leva a compartilhar evidências, informação e a buscar soluções (TARDIF, 2002; 

FREIRE, 2003).  

Do ponto de vista da pesquisa, a formação do Pedagogo possibilita uma ação baseada 

tanto na aquisição de conhecimentos teóricos, como no desenvolvimento de capacidades de 

processamento da informação, análise, reflexão, crítica, diagnóstico, decisão racional, 

avaliação de técnicas e reformulação de projetos, entre outras tão necessárias ao trabalho não 

escolar para os excluídos sociais.  

As ações de pesquisas pedagógicas tendem a um processo de participação inerente às 

situações problemáticas que não podem ser levadas a cabo apenas mediante a uma análise 

teórica da situação em si. A situação observada deve ser reinterpretada no sentido de que 

precisa de uma solução, ou seja, deve produzir-se uma modificação na realidade (TARDIF, 

2002). 

Quando os educadores pesquisam, tendem a trabalhar juntos, cada um pode aprender 

com o outro. Isso os leva a compartilhar evidências, informações e a buscar soluções. A partir 

dessa prática os problemas dos espaços educativos começam a ser enfrentados com a 

colaboração entre todos, aumentando as expectativas que favorecem os educandos e 

permitindo que os educadores reflitam sozinhos, ou com os colegas, sobre os obstáculos que 

os afetam (FREIRE, 2003). 

A eleição da pesquisa como base para a formação do Pedagogo parte da constatação 
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de que, nas condições de dinâmica contínua da instituição educativa, os educadores sociais 

devem analisar a condição de incerteza e de complexidade que caracteriza sua profissão e 

devem renunciar a qualquer forma de dogmatismo e de modelo imposto (FREIRE, 2003; 

IMBERNÓN, 2004). 

A formação continuada ou permanente refere-se àquelas atividades que auxiliam os 

educadores a melhorar o seu desempenho profissional e o seu desenvolvimento pessoal, que 

vão desde a participação na gestão dos espaços educativos, as reuniões pedagógicas, grupos 

de estudo, troca de idéias sobre o trabalho, até os cursos ministrados pelas secretarias da 

educação, congressos, capacitação de professores a distância, entre outras atividades 

(LIBANEO, 2005). 

A formação permanente do educador deve ajudar a desenvolver um conhecimento 

profissional que lhe permita: avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação 

educativa que deve ser introduzida constantemente nas instituições; desenvolver habilidades 

básicas no âmbito das estratégias de ensino em um contexto determinado, do planejamento, 

do diagnóstico e da avaliação; proporcionar as competências para ser capazes de modificar as 

tarefas educativas continuamente, em uma tentativa de adaptação à diversidade e ao contexto 

dos educandos; comprometer-se com o meio social. Tudo isso supõe uma formação 

permanente para o desenvolvimento da organização, das pessoas e da comunidade educativa 

que as envolve (FREIRE, 2003; LIBÂNEO, 2005). 

É no cenário profissional que se aplicam as regras da prática, em que o conhecimento 

profissional, teórico, intuitivo ou formal se torna real e explícito. Essa realidade do exercício 

profissional é fundamental na internalização de conhecimentos pedagógicos e, como se dá em 

um cenário complexo, as situações problemáticas que surgem nele não são apenas 

instrumentais, já que obrigam o profissional da educação a elaborar e construir o sentido de 

cada situação, muitas vezes única e irrepetível (FREIRE, 2003; IMBERNÓN, 2004). 

As práticas de formação contínua podem ser concretizadas em ações como: trocas de 

experiências pedagógicas nos contextos de reuniões, retomada de sessões de orientação 

educacional em grupo de alunos para tratar de questões de formação moral, proposição de 

regras disciplinares definidas coletivamente e, assim, garantir o ambiente de trabalho não 

escolar e possibilitar a convivência grupal, rever as formas de trabalhar com as famílias e as 

comunidades e investir em novas formas de integrar os educandos na vida social (FREIRE, 

2003; LIBÂNEO, 2005). 

No caso dos Pedagogos da SEMTAS, observamos que são ínfimos os esforços dessa 

Secretaria no sentido de investir na formação continuada do Educador Social. 
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GRÁFICO12 
DEPOIMENTOS DE PEDAGOGOS DA SEMTAS ACERCA DA SISTEMÁTICA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O TRABALHO NÃO ESCOLAR 
 

Fonte: Entrevistas com Pedagogos sociais da SEMTAS. Natal/ RN - 2010. 

 

É lamentável que a articulação da formação continuada dos Educadores Sociais tenha 

inexistido no processo de formação complementar dos Pedagogos em análise. Não existe ação 

profissional competente quando a formação permanente é inviabilizada, pois, suas 

características fundamentadas no aprender continuamente para a colaboração, participação, 

análise, experimento, avaliação e modificação juntamente com outros colegas ou membros da 

comunidade são imprescindíveis para a práxis do educador. 

Assim como escola é o lugar em que por excelência ocorrem os processos de 

aprendizagem e de formação profissional do professor, o Espaço Não Escolar é o espaço em 

que por excelência devem acontecer os processos de aprendizagem e de formação profissional 

do Educador Social. Podemos, pois, compreender o Espaço Não Escolar como uma 

comunidade de aprendizagem, no sentido de que as pessoas aprendem com as organizações e 

as organizações aprendem com as pessoas, num sistema de interações baseado no 

compartilhamento de objetivos, valores e práticas (PIMENTA, 2005). 

Nessa perspectiva, o exercício da profissão do Educador Social é visto como espaço de 

formação e de aprendizagem, construído pelos seus componentes, um lugar em que os 

profissionais podem decidir sobre seu trabalho e aprender mais sobre sua profissão. 

A formação que oportunize acesso a Espaços Não Escolares, ou seja, ao exercício 

profissional do Educador Social, envolve possibilidades mais amplas de estratégias para 

dirigir os programas de formação do Pedagogo de modo a que respondam às necessidades 

definidas para os excluídos sociais. Quando se fala de formação do Pedagogo ampliada para o 

Espaço Não Escolar (como propõe a DCN 2006/01), entende-se que a instituição educacional, 

inclusive de atendimento dos excluídos, deve se transforma em lugar de formação diante de 

outras ações formativas.  

A formação do Pedagogo também para a Educação Social, por considerar o contexto 

100%

Não
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do exercício profissional, propõe mais que uma simples mudança no paradigma da formação. 

Não propõe apenas uma formação como conjunto de técnicas e procedimentos, mas tem uma 

carga ideológica, valores, atitudes, crenças, com base na redefinição dos conteúdos, de 

espaços práticos e de estratégias metodológicas (FREIRE, 2003; TARDIF, 2002). 

Tomando o caso dos entrevistados da SEMTAS para análise em relação à 

consideração da aproximação dos Espaços Não Escolares, registra-se outra fragilidade 

acentuada do curso de formação de pedagogia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 

DEPOIMENTOS DE PEDAGOGOS SOCIAIS DA SEMTAS ACERCA DA ARTICULAÇÃO 

ENTRE A FORMAÇÃO INICIAL, AS DISCUSSÕES ACADÊMICAS E O COTIDIANO 

NÃO ESCOLAR 

 
Fonte: Entrevistas com Pedagogos educadores sociais da SEMTAS. Natal/ RN - 2010. 

 

100% dos entrevistados pontuaram que as sistemáticas da formação em pedagogia não 

veicularam articulações com o contexto de Espaços Não Escolares, restringindo-se, quase que 

na totalidade do curso às discussões acadêmicas sobre Espaços Escolares como se somente 

isso constituísse o todo das práticas profissionais.   

 

O único momento em que eu me aproximei dos Espaços Não Escolares foi 

quando visitei uma comunidade carente para um estudo antropológico. Isso 

influenciou tanto minha formação que decidi naquele momento que minha 

monografia seria sobre o Programa Bolsa Família. Isso precisa ser revisto. 

Qualquer educador precisa estar a par do que ocorre na sociedade. O curso 

de pedagogia não trabalha direito o atendimento pedagógico dos sujeitos em 

risco social, nas outras licenciaturas isso é muito pior (GIRASSOL, 2010, p. 

7). 

100%
Discussão 
Academica
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O educador é sujeito e não objeto de formação. Isso significa que o profissional da 

Educação Social não escolar também possui uma epistemologia prática, possui um 

conhecimento e um quadro teórico construído a partir de sua prática e isso deve ser 

considerado nos diversos eixos (formação inicial, formação continuada e pesquisa 

pedagógica) que compõem a formação desse profissional, especialmente quando essa 

formação é operada com vista à ampliação do atendimento pedagógico de Pedagogos para as 

demandas da exclusão social. Sem nunca descuidar de andar acompanhado do referencial 

teórico que fundamenta cada passo profissional, pois como ensinou João Cabral de Melo 

Neto: “Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos”. 
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4. EDUCAÇÃO SOCIAL, PEDAGOGIA SOCIAL E ESPAÇOS NÃO-ESCOLARES: 

HORIZONTES CONCEITUAIS NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO  

 
 

O homem não chega a ser homem a não ser através 

da educação (Kant). 

 

 

Os espaços de educação configuram campos de atuação bem mais amplos do que a 

instituição escolar. A educação visa à formação do sujeito quanto ao seu desenvolvimento 

pessoal e peculiar. Nos tempos atuais de elevada necessidade de socialização e de aquisição 

de conhecimento, diferentes instituições podem ser consideradas educativas, a saber: escolas, 

museus, sindicatos, igrejas, ONGs, cooperativas, movimentos sociais organizados, casas de 

acolhimento às minorias sociais, grupos alternativos, imprensa, mundo virtual, torcidas 

organizadas, parques ecológicos, entre tantas outras. Evidenciamos que na conjuntura mundial 

atual o sentido de educação não pode ser entendido tão-somente como sinal de escolarização. 

No cenário teórico atual não existe fronteiras rigorosas entre os sentidos de Educação 

Social, de Pedagogia Social e de Espaços Não-Escolares. Todavia, trata-se de noções teóricas 

que apresentam distinções possíveis de demarcação de conceitos, sendo necessário aos 

pesquisadores interessados pelo estudo compreendê-las e realçá-las. Esse é o interesse do 

quarto capítulo desta tese de doutorado que tem por objetivo estudar o papel do pedagogo na 

educação social realizada nos espaços não escolares da SEMTAS em Natal, sendo necessário 

para isso a compreensão dos conceitos de Educação Social, de Pedagogia Social e de Espaços 

Não Escolares.  

Entendemos ser urgente o entendimento da educação vinculada a ideia de preparação 

para o desenvolvimento humano por meio da aquisição de capacidades pessoais e sociais, 

marcando a passagem do homem situado em sua microgenética peculiar (infância, família, 

ignorância) para uma constituição de consciência mais avançada no sentido da maturidade, da 

leitura do mundo social e das aprendizagens significativas possíveis no desenvolvimento de 

sua sociabilidade (FERREIRA, 2009).    

A condição minimamente suficiente para que a educação promova o desenvolvimento 

humano é a coerência comunicante, em outras palavras competência também chamada de 

assertividade, entre as microgenéticas dos sujeitos e a contextualização dos saberes 

necessários para a transformação social das pessoas. Isso significa promover a coerência entre 

os conhecimentos formados e os modos de comportamentos praticados pelos indivíduos. 
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A vida social é fundamental para o desenvolvimento humano. Nessa compreensão está 

subjacente a ideia do sentimento de pertença, de identificação e de convívio. A Educação 

Social, da Pedagogia Social e dos Espaços Não-Escolares baseia-se na premissa de que é 

necessário construir nos indivíduos, notadamente entre os excluídos sociais, o desejo de 

participação em uma estrutura societária, compreendendo-a por meio da extensa rede de 

interações sociais (grupo, comunidade, organização, instituições, categorias, sistemas) que a 

realidade social faculta.  

A lógica da Educação Social por meio da Pedagogia Social em Espaços Não-Escolares 

pressupõe a noção da ênfase na socialização transformadora dos indivíduos. São os indivíduos 

imbuídos de coesão de grupo, aqueles mais capazes de mobilizar os seus pares para 

movimentos de bem coletivo, visando mudanças sociais. Um indivíduo socializado é aquele 

que “se reconhece no seu grupo de referência e nele se cultiva ao longo de sua história”. 

Consiste na referencialidade relativamente estática dentro de formas coletivas 

preestabelecidas, em outras palavras “é a sua fixidade de conformação às estruturas sociais 

existentes” (FERREIRA, 2009, p. 26). 

Atualmente a Pedagogia Social, enquanto orientação epistemológica para o 

conhecimento sociocognitivo, tem sido a alternativa pedagógica propositora de uma educação 

para o imaginário social alternativo, em que se veiculam reflexividades sobre os ideais de 

mudança reprimidos pela socialização e pela escolarização tradicional. A Educação Social 

emancipadora no Espaço Não Escolar, enquanto espaços com local e tempo de mais liberdade 

de ação e de diálogo, tem pouca correspondência com a racionalidade dos saberes escolares. 

Porém, possui um forte apelo de motivação para orientar transformações pessoais e coletivas 

a partir das reflexividades  possibilitadoras do imaginário social alternativo em que se 

colocam os ideais de mudança muitas vezes reprimidos pela socialização (FERREIRA, 2009).    

Nessa linha de pensamento expõe Ferreira, 

 

A Educação, nessa perspectiva de preparação proativa para as práticas 

concretas da vida comum em conformidade com a origem social, é 

semelhante ao termo latino habitus proposto por Bourdieu (1989) para 

destacar as capacidades “ativas, inventivas” dos agentes sociais em ação. 

Essa noção difere claramente da antiga concepção aristotélica de hábito 

(hexis), que na educação social do sujeito reduzia-o a um papel passivo, de 

acordo com uma filosofia idealista alheia ao conhecimento prático e ativo 

(2009, P. 29).   
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 Em contextos de sociedade excludente forjada nos ditames capitalistas, que ignora os 

Direitos Humanos, o objetivo da Educação é o de reproduzir a situação sócio-político-

econômica corroborando com o grupo dominante que se perpetua nos espaços e aparelhos de 

poder. Um dos interesses que move um sistema com essa característica é o de cultivar a 

população alienada e facilmente influenciada pelas pseudo-aparências criadas pelo 

Capitalismo, as quais, na realidade, são privilégios da classe hegemônica (MCLAREN, 2002). 

As oportunidades de Educação Social que têm predominado nas práticas vinculadas as 

políticas públicas sociais é a do modelo assistencialista, lógica ancorada na alienação. Em 

contraposição a esse modelo conservador, a pedagogia progressista tem avançado 

epistemologicamente no sentido da educação social na perspectiva transformadora ou 

revolucionária. A intenção dessa reinvenção pedagógica volta-se para apresentar fundamentos 

no sentido de combater os efeitos do sistema educacional alienante. A Educação Social 

transformadora baseia-se na formação para a análise da ideologia como o pilar maior da 

conscientização. Foi-se o tempo em que socializar e educar eram interesses secundários da 

escola seguidos depois da ênfase na instrução intelectual. Hoje se compreende que de fato a 

formação da personalidade envolve o estabelecimento da identidade social e da educação 

filosófica que permite ao sujeito construir-se como pessoa autônoma e indivíduo crítico 

esclarecido (FERREIRA, 2009; FREIRE, 2003). 

A educação social progressista deve ser entendida nas diferentes etapas ontogenéticas da 

vida humana. Essas etapas correspondem às fases da infância, adolescência, juventude, idade 

adulta e idosa. Assim, desde a infância à idade idosa, é possível pensar sobre posturas e idéias 

que favoreçam, ou não, a conscientização e mudanças de atitudes. O sentido da teoria em foco 

compreende a lógica de que quanto mais se sabe sobre o sistema social, político, econômico e 

cultural em que se vive, maior é a capacidade de educar os sujeitos a serem pessoas mais 

solidárias, mais conscientes de seus direitos e, conseqüentemente, mais participativas nas 

decisões correspondentes ao futuro da sociedade reflexiva (GIDDENS, 2005).  

O maior obstáculo enfrentado pelos educadores sociais está em provocar a reavaliação 

das próprias atitudes dos sujeitos e começar a aplicar o processo educativo em si mesmo. 

Sobre isso, vale lembrar que, dentre os responsáveis por essa dureza na transformação dos 

valores humanos, a sociedade capitalista é extremamente competitiva e individualista, 

cultivadora dos sentimentos de autodesvalorização, discriminação, repressão e falso 

humanitarismo enquanto condicionantes das tramas sociais.  

A educação social emancipatória busca formar pessoas conscientes para o 

reconhecimento do devido valor dos grupos afirmativos como mulheres, homossexuais, 
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negros, pessoas deficientes, sem-terra entre outros segmentos fragilizados. Ações afirmativas 

são medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou 

compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, 

garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas 

provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, 

religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas visam combater os efeitos 

acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado (Santos,1999; Santos, 2002). 

O compromisso com os excluídos visa ao enxergar lúcido das questões políticas e sociais 

do país. Nessa perspectiva, é necessário pensar a educação como uma possibilidade viável 

para resgatar os valores humanos, adormecidos na história capitalista. 

O empenho desse horizonte pedagógico ocorre no sentido de conduzir uma postura 

integral na presteza pedagógica, incluindo mudanças nos relacionamentos entre as pessoas, no 

ambiente educativo, criando espaços para além de aprendizagens técnicas e favorecendo o 

sentir da diversidade por meio do diálogo sobre discriminações sociais, raciais, religiosas, 

políticas estruturadas nas diferentes instituições sociais. 

Os estudos da educação social apontam para a pedagogia social como um sustentáculo 

para as discussões sobre o papel na formação dos sujeitos historicamente excluídos. A 

compreensão desse campo epistemológico da pedagogia nos remete à necessidade de análise 

crítica da história da própria pedagogia, considerando os elementos de influência do discurso 

social, da educação não-escolar e das prescrições normativas que apontam para a pedagogia 

como lócus legítimo de contemplação da educação social. Esse diálogo será desenvolvido nas 

linhas posteriores desse capítulo. 

Outra idéia subjacente aos estudos da educação social é a de que a educação ocorre em 

vários espaços, inclusive nos não escolares. A proposta de educação social não-escolar propõe 

um lugar legítimo para a atuação do pedagogo, compreendendo a sua intervenção pedagógica, 

a sua identidade profissional e o seu fazer pedagógico considerando a variedade de atividades 

voltadas para o processo educacional de sujeitos em risco social. Para estes, o pedagogo tem o 

seu espaço de contribuição na medida em que atua intencionalmente, analisando, discutindo, 

colaborando e efetivando uma educação instituída como campo próprio de problematização, 

sem perder-se nas demandas produzidas pela flexibilização do mundo do trabalho que 

determina interesses e intenções capitalistas. Essas temáticas próprias da lógica da pedagogia 

emancipadora também serão desenvolvidas ao longo das apreciações desse capítulo. 

O presente momento da tese analisa os sentidos da exclusão social capitalista e da 

educação comprometida com a lógica do desenvolvimento humano. Para tanto, promove 
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reflexões e provocações sobre as características que assumem a educação social 

transformadora, a pedagogia social e os espaços não-escolares no contexto da política 

educacional brasileira de inclusão social, em cenários de acentuada exclusão social, 

apresentado as novas perspectivas da pedagogia progressista no enfrentamento da ordem 

social vigente. As problemáticas que se buscam responder são “Qual o Conceito, o percurso e 

as perspectivas da Educação Social”? “Quais os eixos estruturantes e os desafios da 

Pedagogia Social”? “Qual o sentido da expressiva ampliação dos espaços não-escolares no 

contexto atual”? 

 

 

4.1 EXCLUSÃO SOCIAL X DESENVOLVIMENTO HUMANO: POR UMA EDUCAÇÃO 

SOCIAL PARA ALÉM DA LÓGICA DA CONSTATAÇÃO, REPRODUÇÃO E 

CONFORMAÇÃO  

 

 
Eis como em tudo o forte e culpado se salva à 

custa do inocente e fraco (Jean-Jacques Rousseau). 

 

A exclusão social é um tema transversalmente contemplado em várias áreas do 

conhecimento. Com base na revisão bibliográfica que desenvolvemos sobre esse assunto, 

verificamos que o seu sentido nem sempre é preciso, apresentando-se por meio de diversas  

possibilidades quanto à sua definição. Nas linhas desse capítulo, nosso intuito é desenvolver 

um exercício reflexivo a respeito do tema exclusão social, assunto que julgamos de 

fundamental importância quando se objetiva discutir acerca da educação social.  

O interesse em pesquisar sobre exclusão social nos moveu a organizar nosso 

pensamento sobre as dimensões da exclusão e sobre os fatores condicionantes no sentido de 

conceber sugestões estratégicas de inclusão que caminhem no sentido da possibilidade da 

educação social. Nesse capítulo, nem na tese de uma maneira geral, não temos a pretensão de 

desenvolver um conceito da exclusão social, daí que não nos propomos a empreender uma 

discussão substantiva do tópico, antes a apresentação de alguns pressupostos e proposições 

que, não sendo pacíficos nem consensuais, correspondem, pelo menos, aos fundamentos 

científicos basilares que se discutem na problematização dessa temática sociológica.  

 

“A exclusão social diz respeito às formas pelas quais os indivíduos podem 

acabar isolados, sem um envolvimento integral na sociedade mais ampla. É 

um conceito mais amplo do que classe baixa porque tem a vantagem de 

enfatizar os processos dos mecanismos de exclusão. Também é diferente da 

idéia de pobreza propriamente dita, concentrando sua atenção sobre uma 

ampla variedade de fatores que impedem que indivíduos ou grupos tenham 

http://www.pensador.info/autor/Jean-Jacques_Rousseau/
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as mesmas oportunidades que estão abertas a maioria da população 

(GIDDENS, 2005, p. 264). 

 

 

Os fatores da exclusão social estão inevitavelmente associados às dimensões 

processuais em que ela se exprime. As idéias do parágrafo anterior sinalizam para a 

multiplicidade de fatores causais, a saber: ambientais, culturais, econômicos, políticos e 

sociais na origem das diversas formas de exclusão social. Do ponto de vista central desta 

reflexão, há que assinalar que, na origem da exclusão social, podem, portanto, estar fatores 

econômicos, ligados ao funcionamento do sistema, às relações internacionais, ao sistema 

financeiro, entre outras possibilidades. 

A partir das sociedades industriais, dado o peso dominante da dimensão econômica na 

história da humanidade, marcante nos últimos duzentos anos, pode-se deduzir que os fatores 

econômicos têm tido uma importância decisiva no condicionamento das situações de exclusão 

social que arrolaram nessas sociedades. 

Os lugares reservados aos invisíveis sociais (marginais, oprimidos, excluídos, 

empregáveis, miseráveis...) têm condicionado o lugar reservado à sua educação no conjunto 

das políticas oficiais. No Brasil, a história dessas políticas se confunde com a história do lugar 

social reservado aos setores populares. A educação popular, os princípios e as concepções que 

as inspiraram na década de 1960 continuam tão atuais em tempos de exclusão, miséria, 

desemprego, luta pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela vida. 

As dispersas e diversas mobilizações populares, fortemente propagada nos anos de 

1960 se prolongam por todas as últimas décadas. Diante disso, pontuamos que o ideário 

libertador da educação popular nascida nesse contexto, brota e rebrota persistindo na luta de 

contestação à exclusão e à marginalização, dado que os setores populares continuam 

submetidos, ao longo destas décadas. Essa ponderação nos faz supor que tais mobilizações 

agiram como pedagogias promotoras do ensino-aprendizagem dos direitos sociais (FREIRE, 

1996). 

Neste sentido, o movimento social organizado nos mostra como a permanência das 

grandes questões não resolvidas questiona o progresso pessoal e social pela escolarização e 

pela educação nos moldes tradicionais. Esses coletivos nos lembram que ainda milhões de 

pessoas não saíram dos começos de sua condição humana. Como se as promessas de futuro 

não tivessem conseguido que a humanidade ultrapassasse seus inícios, suas necessidades 

primárias. Como se tudo estivesse no passado remoto, apesar de tantas promessas de futuro, 

de inserção e de igualdade. 
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Tais constatações dramáticas nos movem a repensar os contextos educativos e as 

pedagogias, pois é fato que não é suficiente prometer apenas um futuro para os letrados, os 

escolarizados, para os excluídos ou trabalhadores que sacrificam o descanso, por promessas 

que nem tão pouco alteram seus presentes. Os movimentos sociais denunciam que a 

negligência pedagógica que se tem efetivado, de sobremaneira no caso dos atendimentos dos 

excluídos em espaços não-escolares de assistência social, alimenta a idéia do precário 

presente sem horizontes, ancorado nas vidas e nas sortes do jogo perene do presente. 

O objeto das mobilizações sociais parte das necessidades localizadas no seu universo 

mais próximo, na reprodução mais imediata da existência, porém as reivindicações são 

dirigidas ampliadamente, para os governos, para as políticas públicas, para a reforma agrária, 

para o modelo econômico, para a igualdade, entre outras. 

A ideologia emancipadora por meio da organização social gera um saber 

compromissado com a realidade local propondo as possibilidades de sua ampliação via o 

desenvolvimento. Os sujeitos construtores das premissas populares vão sendo munidos de 

interpretações e de referenciais para se entender como coletivo nessa “globalidade”. Dessa 

forma deve ser entendida a educação social, como um campo de saberes que emana dos 

excluídos munidos de saberes, valores e estratégias desejosos do enfrentamento do sistema. 

As políticas de movimento social, notadamente de educação social, devem se construir como 

temas transversais, mais híbridos porque acolhem diversas pautas reivindicativas, aceitam e 

recusam as regras do sistema. Nesse espaço, o que interessa não é ganhar poder, mas veicular 

a participação, a autonomia e a descentralização. 

Diante dos argumentos assinalados, pressupomos que reinventar a concepção mais 

alargada de educação social como formação e humanização plena pode ser uma das 

contribuições mais relevantes da pedagogia dos movimentos para a educação, destacadamente 

a não-escolar, em que contam: o compromisso com a defesa dos direitos humanos, a 

construção de referenciais pedagógicos gestados na coletividade e o protagonismo dos 

sujeitos para os quais se dirige a ação pedagógica.  

A educação social propõe desenvolver e reconhecer a multiplicidade de estratégias de 

politização social, uma vez que a prática educativa está mergulhada num modo de produção 

que limita as possibilidades de ruptura com o sistema. Tal perspectiva pedagógica convida os 

sujeitos a assumirem a sua identidade coletiva, convocando os educadores sociais a tornarem 

a própria ação educativa objeto de luta.  

A exclusão e a inclusão social devem ser analisadas em termos econômicos, sociais e 

políticos. Diante dessa classificação, entendemos que os fatores de exclusão social podem ser 
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na classificação de Giddens (2005) demarcados pela natureza estrutural, de incidências 

conjunturais e de natureza microgenética. 

A exclusão resulta da natureza estrutural quando se relacionam com o funcionamento 

global das sociedades por meio do tipo de sistema econômico, de regras e imposições do 

sistema financeiro, de modelo de desenvolvimento, de estrutura e de características das 

relações econômicas internacionais, de estratégias transnacionais, de valores, de princípios 

sociais e ambientais dominantes, de paradigmas culturais, de condicionantes do sistema 

político, de atitudes e comportamentos face à natureza, modelos de comunicação e de 

informação, de processos de globalização etc.  

Também podem resultar da natureza das incidências conjunturais, quando sua 

interferência é normalmente de âmbito mais local, situando-se no quadro das relações e das 

condições de proximidade que regulam e interferem no quotidiano dos indivíduos. Podem ter 

origem em áreas: de políticas autárquicas, de características do mercado local de trabalho, de 

modelos de funcionamento localizado dos organismos desconcentrados da administração 

pública, de preconceitos sociais e culturais, de normas e comportamentos locais, de estratégias 

de exclusão de atores locais (incluindo as associações e outras organizações), entre outros 

motivos. 

E, podem contemplar os fatores de natureza microgenética dos sujeitos situando-se ao 

nível individual e familiar. Esse nível envolve as dependências, as lacunas e as fragilidades 

experimentadas nos percursos pessoais, de capacidades frustradas ou não valorizadas e de 

incidências negativas, entre outros fatores.  

Enquanto os primeiros, o estrutural e o de incidências conjunturais, referem-se às 

oportunidades negadas pela sociedade, o último aspecto assinala fatores de natureza 

microgenética, centrando-se nas capacidades e nas competências individuais e familiares não 

aproveitadas ou desenvolvidas. Esse último fator apresenta elementos idiossincráticos que 

fazem com que o desenvolvimento psicológico seja um fenômeno único, que não ocorre da 

mesma maneira em dois sujeitos diferentes (VYGOTSKY, 1996).  

Em todos os níveis encontramos a influência dos fatores econômicos, quer entre os 

que estão relacionados ao funcionamento global da sociedade (sistema econômico e 

financeiro, modelo de desenvolvimento, relações econômicas internacionais etc), quer dentre 

os que atuam ao nível local (mercado local de trabalho, comportamentos e estratégias 

empresariais locais, políticas autárquicas com resultados de exclusão econômica etc), quer 

entre os que caracterizam os percursos individuais e familiares (empregos ocupados, situações 

de desemprego, qualificações profissionais adquiridas ou ausentes, níveis de remunerações, 
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capacidade aquisitiva, modelos de consumo, classificação social, oportunidades de formação 

etc). 

Diante dessas lógicas de exclusão, a literatura da área da inclusão educacional 

(MANTOAN, 1988; STAINBACK, 1999; GONZÁLEZ, 2002; MARTINS, 2001; 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994) aponta provocações em um duplo sentido: 

destacando a necessidade de os indivíduos excluídos se tornarem cidadãos plenos e 

destacando a necessidade de a sociedade permitir e acolher tal cidadania. Tais direitos 

humanos centram-se no entendimento dialético que permite considerar a inclusão social como 

processos de interação entre as partes diversas de um todo.  

Partindo dessas premissas, entendemos que a perspectiva da inclusão social, que de 

maneira geral envolve o princípio da compreensão do outro por meio da empatia, corresponde 

a processos que implicam em remover ou, pelo menos, minimizar os fatores sociais que 

condicionam a exclusão, reforçando ou maximizando as oportunidades permitidas pela 

sociedade, promovendo o desenvolvimento humano individual e familiar.  

A perspectiva da inclusão social se refere à vida social e educativa de todos os sujeitos, 

sem exceções, com relação aos direitos de acesso e de permanência às instituições sociais. No 

nosso entendimento, trata-se de um conceito que celebra os princípios da alteridade e da 

empatia, por meio da interação e da compreensão do outro, propondo viabilizar o acesso às 

oportunidades da sociedade, a quem dela estava excluído, permitindo a retomada da relação 

interativa entre o indivíduo, a família e a sociedade a que ela pertence.  

Para tanto, associam-se duas lógicas, a saber: 1) a do indivíduo que passa a ter acesso 

às oportunidades da sociedade, podendo escolher se as utiliza ou não (a este processo 

chamaremos de inserção na sociedade); 2) a da sociedade que se organiza de forma a abrir as 

suas oportunidades para todos, reforçando e tornando equitativas das políticas de atenção 

social (a este processo chamaremos de inclusão social).  

A educação social é uma perspectiva que busca a inclusão social por viabilizar as 

seguintes lógicas: da empatia e da alteridade; das bases reflexivas e operacionais para o 

desenvolvimento do “ser” que assegurem saberes pessoais como a auto-estima, a dignidade, o 

auto-reconhecimento, entre outros; das bases reflexivas e operacionais para o 

desenvolvimento do “estar”, ou seja, saberes sociais e comunitários, tais como reativação ou 

criação das redes e dos laços familiares, de vizinhança e sociais mais gerais; das bases 

reflexivas e operacionais para o desenvolvimento do “fazer”, nomeadamente saberes do 

trabalho profissionais: qualificações profissionais, aprendizagem de tarefas socialmente úteis, 

partilha de saberes-fazeres, entre outras; das bases reflexivas e operacionais para o 



144 

 

desenvolvimento do saber “criar”, o que podemos designar por capacidade de sonhar e de 

concretizar sonhos, assumindo riscos, protagonizando iniciativas, liderando projetos; das 

bases reflexivas e operacionais para o desenvolvimento do “saber”, saberes informativos 

como escolarização, aprendizagens de saberes formais e informais, desenvolvimento de 

modelos de leitura da realidade e de capacidade crítica, fundamentação das decisões, entre 

outros; e das bases reflexivas e operacionais para o desenvolvimento do “ter”, 

consubstanciadas no acesso ao poder de gerir, escolher e consumir (STAINBACK, 1999).  

Sobre a ideia de inclusão social a sociologia da reflexividade social nos propõe o 

seguinte esclarecimento: 

 

Para usufruírem de uma vida plena e ativa, os indivíduos não apenas 

precisam ser visto e entendidos como excluídos, é necessário se alimentar, se 

vestir, se abrigar, mas também devem ter acesso a mercadorias e serviços 

essenciais como transporte, comunicação, educação... Para que haja inclusão 

social em uma comunidade ou sociedade, é importante que seus membros 

compartilhem escolas, serviços de saúde, transporte público, de um Estado 

de qualidade. Estas instituições compartilhadas contribuem para um 

sentimento de solidariedade social dentro da população (GIDDENS, 2005, p. 

265). 

 

 

Reconhecemos que desenvolver um processo de educação social no horizonte 

conceitual da inclusão social não é fácil, não se alcança com um piscar de olhos, requer 

planejamento, compreensão das diferenças e reflexão permanente sobre as práticas realizadas 

nos espaços não escolares.  

A dificuldade maior que se encontra para o conhecimento mais aprofundado dessa 

área é a incipiência dos estudos ora desenvolvidos.  É preciso que se desenvolvam pesquisas 

que considerem a realidade dos espaços não escolares que se constituam em campo para as 

investigações, como desenvolvemos na presente tese de doutorado. É possível que quando 

ocorram tais aproximações dos chão Não-Escolares se verifique, apesar das dificuldades, 

progressos pedagógicos no sentido da superação do medo, do desconhecimento, do 

preconceito, da descrença, entre outros elementos importante para os avanços significativos 

da educação social em espaços não-escolares. 

Numa sociedade extremamente estratificada a inclusão educacional assimila a lógica 

da competitividade, da concorrência e da qualidade total tornando as escolas ambientes de 

correspondência direta às necessidades do mundo do trabalho (STAINBACK, 1999). Os 

Espaços Não-Escolares constituem-se em oportunidades confabuladas na contra-mão dessa 

lógica capitalista. Seja porque ainda não foram percebidos como promotores da essência 
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neoliberal,  seja porque ainda têm operacionalidade recente, o fato é que por não 

corresponderem, nem dialogarem, de maneira direta com a premissa mercadológica capitalista 

podem se constituir em espaços de reflexividades para iniciativas de fomento fervoroso da 

educação para o desenvolvimento humano.  

Para traduzirmos melhor essa compreensão, é importante lembrarmos como se 

encontra a situação do Brasil com relação ao indicador de renda per capita. Esse índice ajuda 

a saber o grau de desenvolvimento de um país ou de uma região, na medida em que 

corresponde a soma dos salários de toda a população dividido pelo número de habitantes. Em 

outras palavras, consiste na divisão da renda nacional (produto nacional bruto menos os 

gastos de depreciação do capital e os impostos indiretos) pela sua população. De acordo com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2003, a renda per capita no 

Brasil atingiu o valor de R$ 7,480 dólares em valores correntes classificados com base no 

poder de compra do brasileiro. Esse índice classificava o país no sexagésimo primeiro lugar 

no ranking mundial.     

A situação da renda per capita no Brasil reforça o argumento da alarmante condição 

de exclusão social quando se observa o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) e o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. No ranking mundial, o Brasil é o nono 

classificado quanto à sua riqueza interna bruta. Para o IBGE, no ano de 2004, o PIB brasileiro 

alcançou R$ 1,8 trilhão. Em contra posição, essa mesma fonte de pesquisa sinaliza que, neste 

mesmo ano, o índice de desenvolvimento humano pontuou, no ranking mundial, a 

classificação no octogésimo primeiro lugar, em função da pontuação 0,757 que recebera.  

Segundo o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) O IDH, o 

PIB e a renda Per Capita são formas de medir o desenvolvimento de países, regiões, estados 

ou municípios de acordo com os parâmetros comparativos relacionados à educação, à 

longevidade e à renda.  

A cada ano, o Brasil vem apresentando melhores índices dos elementos mencionados 

anteriormente. Fatores como aumento da expectativa de vida da população e taxa de 

alfabetização estão diretamente associados a esse progresso. No entanto, existem grandes 

disparidades sociais e econômicas no país. As diferenças socioeconômicas entre os estados 

brasileiros é tamanha que o país apresenta realidades distintas em seu território, a saber: o 

ranking do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil apresenta em primeiro lugar o 

Distrito Federal com o índice de 0,874; o Rio Grande do Norte posiciona-se no vigésimo 

primeiro lugar, com um índice de 0,738; e o estado de Alagoas, no vigésimo sétimo lugar, 

com o índice de 0,677. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89_a_soma_dos_sal%C3%A1rios_de_toda_a_popula%C3%A7%C3%A3o_dividido_pelo_n%C3%BAmero_de_habitantes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89_a_soma_dos_sal%C3%A1rios_de_toda_a_popula%C3%A7%C3%A3o_dividido_pelo_n%C3%BAmero_de_habitantes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Renda_nacional&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_nacional_bruto
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Conforme se observa nos elementos referentes à exclusão social já pontuado no 

cenário do Estado do Rio grande do Norte, a estatística apontadora da desigualdade social se 

repete. Ficou claro em nossa pesquisa que os educandos que frequentam os campos empíricos 

investigados não escapam da informação referendada. Na pesquisa, percebemos que naquela 

realidade de espaços de educação social, em espaço não escolar, os meninos excluídos são, na 

maioria das vezes, provenientes de rua, dos semáforos, dos cruzamentos, onde vendem 

qualquer coisa para sobreviver, quando não servem de mensageiros para o tráfico de drogas. 

Conforme se pontuou, o Brasil possui, na escala econômica mundial, o lugar de nono 

classificado, quanto à classificação de seu Produto Interno Bruto (PIB), enquanto que no 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), referencial para a qualidade de vida da população 

do país, ocupa o octogésimo primeiro lugar. Esse contraste, com relação à riqueza material e à 

qualidade de vida do povo, desvela uma altíssima taxa de concentração de riqueza. Por traz 

dessa prerrogativa, pode ser lido o comportamento das elites políticas, o quadro do uso de 

drogas, a prostituição, a violação contra a infância, o uso de armamentos de fogo, a miséria, a 

desigualdade, entre outros elementos próprios da zona de desconforto da exclusão social. 

Apesar de sua ocorrência histórica, a temática da exclusão social passou a ganhar 

destaque no Brasil, notadamente, a partir da década de 1970, diretamente relacionada ao 

crescimento econômico, oriundo do período histórico dos governos da ditadura brasileira. 

Com a vertiginosa escalada rumo à industrialização, houve uma intensificação do padrão 

social excludente. O modelo econômico brasileiro favorece a concentração de capital, 

resultando num aumento substancial do número de pobres e de miseráveis do país.  

Segundo a Unesco (2007), no Brasil, hoje, a desproporção das rendas máximas e 

mínimas se distanciam cada vez mais. Hoje é o país com os maiores índices de desigualdade 

social. Na realidade brasileira, os dez por cento (10%) mais ricos detêm mais de quarenta e 

seis por cento (46%) da renda nacional, enquanto os cinqüenta por cento (50%) mais pobres 

detêm somente quatorze (14%) da renda do país. São dados, inclusive, piores dos que os 

apresentados por países africanos, reconhecidos mundialmente por sua situação de 

vulnerabilidade social. 

A Constituição Federal de 1988 instituiu no Brasil um Estado Democrático de Direito 

(Constituição Federal, art. 1º, caput), o qual tem por fundamentos a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como o 

pluralismo político. 

A cidadania garantida pela Constituição Federal brasileira extrapola o âmbito dos 

direitos políticos, abarcando também os direitos sociais, ou seja, além de ser a vinculação 
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jurídica do indivíduo a um Estado soberano, a cidadania deve compreender, ainda, uma série 

de direitos e exigências relativas à garantia de um mínimo existencial. Nessa sistemática, os 

direitos sociais já não são compreendidos como “beneficência” ou “doação gratuita estatal”, 

mas sim incorporados como qualificadores que permitem o efetivo exercício dos direitos 

fundamentais e atribuem-lhes uma dimensão necessariamente social.  

Percebe-se que os elevados índices de exclusão social do Brasil prejudicam o 

fortalecimento da democracia e de um sistema constitucional que garanta efetividade aos 

direitos e garantias dos cidadãos. A Constituição Brasileira reserva seu Título VIII para falar 

sobre os direitos sociais (educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência e 

assistência social). Isso porque, para a construção de um Estado Democrático, não basta 

garantir a um elevado número de cidadãos o direito ao voto e assegurar-lhes o exercício das 

garantias individuais (GADOTTI, 2000).  

É necessário ainda que se acrescente à noção de democracia a questão da distribuição 

equânime dos direitos sociais, pois sem condições mínimas de sobrevivência, as liberdades 

individuais ficam vazias e os direitos fundamentais de liberdade se transformam em 

privilégios para poucos. Todavia, o sistema democrático brasileiro ainda tem muito a evoluir e 

a realidade denuncia que as promessas da Constituição de 1988 restam por serem cumpridas.  

A existência dos índices de exclusão social tão elevados demonstra que, para uma 

parcela considerável de brasileiros, o acesso a bens básicos de consumo não é garantido, o que 

atinge diretamente a dignidade dessas pessoas e lhes impede de participar ativamente da vida 

política e social, exercendo, assim, sua cidadania.  

É preciso atribuir legitimidade ao texto constitucional, o que somente é possível ao 

conferir-lhe maior sintonia com a realidade, atribuindo-lhe efetividade. Enquanto parcelas 

consideráveis da população forem ceifadas do acesso aos direitos básicos para uma vida 

digna, não se poderá falar em sociedade justa ou igualitária nem na existência real de uma 

democracia participativa e pluralista no Brasil, com uma Constituição respeitada e de grande 

força normativa. Esse é, exatamente, o grande desafio atual da sociedade brasileira 

(GADOTTI, 2000). 

A educação social deve considerar a reflexão sobre exclusão social nessa ótica 

dialética, enquanto processo complexo e multifacetado (polissêmico), dotado de contornos 

materiais, políticos, relacionais e subjetivos.  

   Conforme temos pontuado, historicamente, a realidade brasileira, caracterizada pela 

desigual distribuição de renda, produziu um contexto de marginalização e exclusão social cuja 
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solução, necessariamente, passa pela instauração de uma nova ordem social que demanda 

tempo e investimentos.  

   No Brasil, a construção da cidadania ocorre de forma inversa àquela que se dá nos 

países do primeiro mundo, porque as leis são autoritárias, burocráticas e inoperantes. As 

parcas oportunidades de cidadania surgem como resultados de processos históricos, fruto de 

lutas em que as leis são apenas uns de seus momentos. A mudança gradual e lenta da cultura 

política é fator e resultado do exercício da cidadania, sob a forma ativa, que interfere, 

intervém, interage e influência na construção dos processos democráticos em curso, segundo 

os princípios da equidade e da justiça, mas que só têm sido assegurado, via organização do 

movimento social, em acordo com o que já pontuamos.  

Nessa tese, consideramos a educação social um direito humano fundamental para o 

desenvolvimento pleno do homem e do pensar, sobretudo em situações de índices demasiados 

de exclusão social, como no caso de capitalismo selvagem brasileiro.  

No cenário mundial, a legitimação da fundamentação da educação social encontra-se em 

diversos textos legais, tanto de origem internacionais como de origem nacional. No âmbito do 

direito internacional, que propugna a relevância da educação social, destacamos à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, à Declaração dos Direitos da Criança e à Convenção dos 

Direitos da Infância, de cujo Brasil é signatário.  

A Declaração dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembléia-Geral da ONU em 1948, 

proclama, no seu artigo 20, a igualdade de todos perante a lei e outorga garantias legais aos 

cidadãos sem distinção de raça, cor, sexo, origem, posição econômica ou qualquer outra 

condição. De igual modo, demonstra um notável interesse pela justiça social e pela igualdade 

de oportunidades. 

A primeira Declaração dos Direitos da Criança (Declaração de Genebra) surge em 1924, 

vinculada aos primeiros movimentos de defesa dos direitos da criança e como resposta às 

conseqüências que a Primeira Guerra Mundial produziu sobre a infância. Nesta Declaração, o 

Estado e a sociedade são considerados responsáveis por assegurar o futuro dos menores.  

A Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela assembléia geral da ONU, em 

1959, reconhece à infância uma série de direitos que se plasmam em vários princípios, dos 

quais destacamos os seguintes: direito à igualdade, sem distinção de raça, credo ou 

nacionalidade, direito à educação e ao lazer, direito a uma educação e a cuidados especiais 

para as crianças física, social ou mentalmente diminuídas, direito a crescer sob a proteção e a 

responsabilidade dos pais e, em todo o caso, num ambiente de afeto e segurança moral e 

material.  
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A Convenção dos Direitos da Infância, aprovada pelas Nações Unidas no ano de 1989, 

recolhe e completa os princípios contidos na Declaração dos Direitos da Criança de 1959, 

cobrindo os vazios existentes e criando um instrumento internacional obrigatório, através do 

qual os Estados que a ratificam se comprometem formalmente a respeitar os direitos e os 

deveres enunciados, passando a fazer parte da legislação interna desses países.  

Nos seus artigos 18.1 e 18.2, afirma-se a responsabilidade da família na educação dos 

seus filhos, assim como o dever, por parte dos poderes públicos, de colocar à disposição 

daquela a assistência e os meios necessários para o desempenho das suas funções. No artigo 

20.1, reconhece-se a obrigação do Estado na proteção e assistência às crianças privadas de 

ambiente familiar: “As crianças temporária ou permanentemente privadas do seu ambiente 

familiar, ou cujo superior interesse exija que não permaneçam nesse ambiente, terão direito à 

proteção e assistência especiais do Estado”. Quanto às medidas protetoras a tomar, o seu 

artigo 19.2, afirma a necessidade de estabelecer programas sociais com o objetivo de 

proporcionar a assistência necessária à criança. 

No cenário nacional Brasileiro, tem-se a Constituição Nacional de 1988, a lei de 

Diretrizes e Bases nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do 

Pedagogo 2006/05, entre outros, como os principais instrumentos legais em que está 

explicitada a lógica filosófica do direito para a política de educação social, assentadas na 

normativa legislativa internacional sobre os direitos humanos.  

 

 

4.2 EDUCAÇÃO SOCIAL: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, UNIVERSO E DESAFIOS  

  

 
É no problema da educação que assenta o grande 

segredo do aperfeiçoamento da humanidade 

(Kant). 

 

 

A educação social é um convite a pensar o desenvolvimento humano como um fenômeno 

social e epistemológico. Consiste em um processo de formação humana, ou de hominização, 

como diria Paulo Freire. É de natureza social e sofre interferência das condições existenciais 

que demarcam os aspectos subjetivos, culturais, materiais, históricos, entre outros, em que 

homens e mulheres se constituem humanos. 

As incursões que promoveremos nesse tópico referem-se à problemática sobre “O que 

ocorre no cenário atual para que seja necessário pensar a pedagogia como espaço de 

realização de uma política de inclusão social em espaços não-escolares, baseada nos 
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pressupostos da Pedagogia Social que propõe um trabalho social que mediatize aprendizagens 

sobre a educação social do ser humano”? 

Tomamos, dentre as muitas concepções de educação com que simpatizamos, o 

pensamento de Maturana (1999), para quem a educação é percebida como um processo de 

interação que ocorre o tempo todo, confirmando o conviver em sociedade e ressaltando seus 

efeitos de longa duração, suas características conservadoras, além de sua constituição como 

via de mão dupla onde quem educa é, ao mesmo tempo, educado, como propõe a Pedagogia 

Freireana. Isso implica em uma temática ampla, para além da instituição escolar, e a 

contextualiza no âmbito das práticas educativas também em espaços não-escolares.  

O universo do estudo sobre educação social é muito complexo porque envolve a 

contradição premente pela disputas de projetos sociais, de classes antagônicas, por 

participação na sociedade e na educação. Nessa relação conflituosa, favorece o lugar do 

oprimido por visualizar o acréscimo do “social” nos sentidos das circunstâncias dos processos 

educativos (FREIRE, 2004).  

Localizando a educação na história do capitalismo, vemos que a mesma desloca-se da 

família para a escola, sob o controle do Estado, estendendo-se a escolarização pública como 

um direito do cidadão e dever do Estado (BUFFA, ARROYO, NOSELLA, 1995). Nesse novo 

retrato, configura-se nos países europeus, no século XX, em meio aos processos 

revolucionários e as conquistas sociais efetuadas, como o Estado do Bem-Estar, por exemplo 

(RIBEIRO, 1997). O esgotamento deste modelo de Estado, a partir da crise do petróleo (1973) 

ou do processo de acumulação de capital, permite que forças sociais conservadoras passassem 

a impor uma política exclusiva de mercado, focado na ideologia neoliberal, que produz um 

movimento de devolução da responsabilidade sobre a formação do cidadão para a sociedade 

civil e para a família, que deverão preparar o consumidor “apto” a buscar serviços no mercado 

e/ou a responsabilizar-se pela sua própria qualificação e “empregabilidade” (RIBEIRO, 

FERRARO, VERONEZ, 2001). 

A educação social é fruto de sua condição histórica. Sua configuração realiza-se a partir 

das políticas sociais, próprias da sociedade do Estado de bem-estar que tentou romper com as 

estruturas capitalistas, otimizando as condições de vida para todos os cidadãos. Neste modelo, 

o Estado tende a produzir e distribuir bens e serviços nos setores não lucativos ou de pouco 

interesse para o capital privado: educação, saúde, cultura, habitação, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 

Diante da desresponsabilização do Estado neoliberal para com as políticas públicas, 

notadamente no campo da educação, verificou-se a fragilidade do atendimento educacional 
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das camadas populares, que, na conjuntura capitalista dos séculos XX e XXI, aumentaram 

substancialmente em decorrência do desemprego estrutural e tecnológico que se materializa. 

Na direção da educação no campo das políticas neoliberais, podem ser analisadas as 

iniciativas de Organizações Não-Governamentais (ONGs), bem como de instituições públicas, 

de desenvolver políticas compensatórias de formação dos excluídos que compõe a massa das 

classes populares, visando oferecer na perspectiva assistencialista alternativas de reinserção 

ou de inclusão social.  

Nos anos 1990, o cenário das ONGs amparou em larga escala o projeto de educação 

social no Brasil. Esse contexto levou a educação social a se deslocar para a esfera de 

organizações que geram recursos próprios e lutam na perspectiva lucrativa por acesso aos 

fundos públicos. Com isso, a economia informal, ou terceiro setor, passou a ser uma dos 

principais espaços de realização da educação social. Um dos efeitos imediatos dessa 

terceirização foi o esvaziamento das atividades de militância política, via pressões dos 

movimentos sociais. Com isso, a luta pelos movimentos de afirmação social perdeu seu 

espaço construído, e o mérito das atividades produtivas ganhou centralidade no dia-a-dia das 

ONGs. 

Outro resultado das mudanças da conjuntura sobre as ONGs foi a necessidade de 

qualificação de seus quadros de educadores sociais. Os antigos militantes foram conduzidos a 

procurar programas de graduação, especialização, pós-graduação, entre outros. O pessoal teve 

que se qualificar, ainda que em cursos de formação hegemônica, para gerir projetos de 

interesse do capital. Essa questão passou a ser a diretriz central, uma vez que a eficiência e a 

produtividade na gestão de projetos sociais são quem garantem a sobrevivência das próprias 

entidades (ROMANS, 2003).  

As ONGs podem ser entendidas como entidades produzidas no paradigma do modelo 

norte-americano no plano da articulação das políticas sociais neoliberais, no espírito da 

filantropia empresarial. Nos EUA, emergiram atuando em problemas cruciais da realidade 

nacional, como as crianças em situação de risco, alfabetização de jovens e adultos, 

atendimento a idosos e aos drogados. Porém, tais entidades foram conduzidas a não se 

colocarem contra o Estado, pois sem essa união fica inviável a busca por parcerias estáveis e 

lucrativas. 

O terceiro setor em expansão clama hoje por uma forma de desenvolvimento sustentável, 

cria e desenvolve frentes de trabalho, estrutura-se como uma empresa que se autodenomina 

cidadã e que deve ser o foco inicial de contestação dos educadores sociais progressistas. É 

importante salientar que, a partir dos anos 1990, o Banco Mundial, enquanto principal agência 
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financiadora da educação em países em desenvolvimento, adotou a postura de diálogo e 

privilegiamento de ações e parcerias com as ONGs. Diante desse incentivo, o terceiro setor 

passou a se caracterizar como o novo setor favorável no plano da economia social.  

O eixo articulatório que passou a fundamentar a participação na educação social nos anos 

1990 é dado pelo princípio da lucratividade e da economia. Causas humanitárias também 

passaram a agregar valor às entidades, como: organização pela paz, contra fome, contra 

violência, entre outros temas. Essa nova era econômica, política e social na qual os conflitos 

sociais não são apenas pela distribuição de trabalho e renda, mas também de ordem de 

interpretação sobre o sentido de justiça, confere um importante papel a todos os processos de 

gestão social e política.  

Assim, no nosso entendimento, o sentido da cidadania (de direito e de fato) ganha 

centralidade quando buscamos estudar propostas de educação social verdadeiramente 

transformadora que se baseiem no conhecimento, na politização consciente e na articulação, 

com os saberes da prática e da formação dos educadores aliados aos valores humanos em 

defesa do desenvolvimento humano. 

Concluindo, a proposta de realização de uma ideia de educação social atrelada à 

economia é um aspecto frágil e negativo que condiciona as possibilidades da educação social 

no Brasil hoje. Um Estado que busque a democracia, isto é, uma nação cosmopolita em que o 

Estado deseje ser o principal investidor social da cidadania não pode permitir que, inclusive 

no terreno da inclusão social, ocorram práticas capitalistas que fomentem ainda mais a 

alienação, a desigualdade e a conformação dos oprimidos. 

Os educadores sociais buscam recriar alternativas pedagógicas tendo em vista a 

realidade. Eles devem estar inseridos e comprometidos com as suas comunidades de origem, 

pois são elas quem indica sua necessidade de formação. Os educandos, por sua vez, são 

percebidos como responsáveis por todos os trabalhos e saberes que devem ser elevados, os 

quais devem se relacionar diretamente à sua sobrevivência. Os acolhidos em contexto de 

educação social participam, constroem e implementam a composição dessa idéia de educação. 

Assim, o que nomeamos como educação social orienta-se pelo pensamento pedagógico 

socialista, com destaque para a contribuição metodológica das obras de Makarenko, Pistrak e 

Paulo Freire.  

A experiência destes pensadores, organizadores dos fundamentos gerais da proposta de 

educação social desenvolvida com jovens marginalizados e/ou excluídos, associa educação à 

formação omnilateral, valoriza o compromisso social por meio de um legado teórico que 

reflete suas experiências e reflexões sobre a educação das camadas populares como uma 
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educação emancipatória e transformadora. Ademais, advogam pela necessidade de se criarem 

novas instituições educativas na dimensão estrutural e pedagógica, suprimindo a contradição 

entre a necessidade de criar um novo tipo de homem e as formas da educação tradicional. 

O movimento de educação social sinalizado por Paulo Makarenko, Pistrak e Paulo Freire 

aponta para uma formação na perspectiva de construção dos valores da cooperação, da 

solidariedade e da emancipação humana, que sustentam um projeto social popular. O preceito 

central é a perspectiva de que não há transformação social que não implique em um projeto 

popular de educação.  

O pedagogo russo Makarenko (1989) define a educação como um processo social de 

tomada de consciência de si próprio e do meio que nos cerca. Inspirado pelo pensamento de 

Lenin e Máximo, desenvolveu uma possibilidade curricular ao dirigir o espaço não escolar da 

“Colônia Gorky”, no atendimento a jovem infratores, na Ucrania. Para ele, educar é socializar 

pelo trabalho coletivo em função da vida comunitária. Uma verdadeira coletividade não 

despersonaliza o homem, antes cria novas condições para o desenvolvimento da 

personalidade. 

A pedagogia social desse teórico postulou uma educação baseada na vida em grupo, no 

trabalho, no autocontrole, na valorização da disciplina, na proteção à infância, no 

envolvimento da família, na participação do aluno por meio do trabalho em oficinas e na 

autogestão da escola.  

As principais obras no campo da educação social foram “Os poemas pedagógicos”. 

Nesses manuais, encontram-se as principais problemáticas que um educador social deve 

pensar e problematizar nos contextos de práxis: será que as crianças e jovens conhecem de 

fato o significado de grupo? A idéia de coletivo é abstrata? Os jovens se sentem responsáveis 

pelo espaço educativo e pelo bem-estar de seus colegas? Estamos realmente educando para a 

colaboração e para a solidariedade? Como atingir o equilíbrio entre limite e liberdade?   

Makarenko desenvolveu métodos educativos que procuravam contribuir para a formação 

dos menores “delinqüentes”, buscando influenciar na sua formação, no sentido de se construir 

um novo homem. Nesse sentido, afirmava ser partidário do princípio de que “toda 

organização do coletivo deveria incluir pedagogos” (MAKARENKO, 1989, p 137). Foi um 

educador que muito contribuiu para a consciência de uma pedagogia sem escola, em função 

de sua experiência com as trágicas circunstâncias da Guerra Civil que gerou milhares de 

jovens com problemas sociais. 

Para Makarenko (2005), a formação humana não está descolada do real, por isso, suas 

principais obras, “Os poemas pedagógicos”, discutem educação e trabalho, respaldando a 



154 

 

estreita relação existente entre eles, dado que a educação social deve ser compreendida como 

a base de uma sociedade e consequentemente para a formação tanto do trabalhador quanto dos 

governantes. Nos seus escritos, afirmou que a nova sociedade deveria se preocupar não só 

com a formação de força de trabalho jovem, mas principalmente com a formação de pessoas 

com capacidades sociais e, sobretudo, com criatividade (MAKARENKO, 1989, p.650). Nessa 

mesma linha, também defendeu a idéia de que “ao mudarem as relações de vida entre os 

homens, suas relações sociais, sua existência social, mudam também suas representações, suas 

opiniões e suas idéias, em suma, sua consciência...” (MAKARENKO, 1989, p.651). 

Sendo um processo social, a educação envolve tomada de consciência de si próprio e do 

meio que o rodeia. Nesse sentido, educar para ele é socializar, através do trabalho coletivo em 

função da vida em comunidade. Portanto, a principal missão do educador, na concepção de 

Makarenko, era a formação do novo homem e que dessa formação dependia o bem-estar e a 

prosperidade de cada um dos jovens com quem se trabalhava. 

Pistrak é outro que concebe a educação social com importantes contribuições para a área. 

Sua teoria ultrapassa o questionamento dos métodos para enfrentar os problemas da finalidade 

do ensino. Percebeu, claramente, que uma pedagogia tradicional concebida para formar 

excluídos era inadequada para formar cidadãos ativos e participantes da vida social que se 

quer cidadã. 

Seu pensamento contra-hegemônico criou as condições para o desenvolvimento da 

alternância da teoria com a prática na perspectiva da abertura permanente ao social, através da 

participação dos alunos na organização interna da escola, da instituição de formas de 

disciplina no aprendizado constante, pela prática de responsabilidades em função dos direitos 

e deveres que formariam o novo cidadão. 

A visão educacional de Pistrak foi construída concomitantemente ao período de 

ascensão das massas na Revolução Russa. Tal contexto exigia a formação de homens 

desalienados, mais preocupados em criar o futuro do que cultivar o passado, e cuja busca do 

bem comum superasse o individualismo e o egoísmo. Foi o grande propulsor do projeto da 

revolução soviética no plano da educação, especialmente no nível do ensino primário e 

secundário.  

Para fugir dos hibridismos e acomodações na educação social, sugeriu a utilização de 

temáticas sociais importantes para a revolução educativa: a ênfase nas leis gerais que regem o 

conhecimento do mundo natural e social, a preocupação com o social, a preocupação com o 

atual, as leis do trabalho humano, os dados sobre a estrutura psicofísica dos educandos e o 

método dialético que atua como uma força organizadora do mundo.  
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A sua proposta de “Escola do Trabalho” objetivava, não somente formular uma teoria, 

mas também analisar seu surgimento em decorrência de uma prática educativa guiada pelo 

método dialético. A isso, acrescenta Pistrak: “sem teoria pedagógica revolucionária não 

poderá haver prática pedagógica revolucionária” (PISTRAK, 1981, p. 29). Como se verifica, 

fundamentou, portanto, uma proposta educacional baseada na auto-organização dos 

educandos, na autonomia exercida ativamente através da cooperação de sujeitos conscientes, 

na autogestão e na liberdade. 

O terceiro teórico que, por excelência constituiu o repertório legítimo da educação social, 

é Paulo Freire. As suas idéias centrais dizem respeito à necessidade de se construir uma 

educação prioritariamente democrática, que seja apta a solidificar no educando a passagem da 

consciência ingênua à consciência crítica. Em tal transição, os métodos pedagógicos devem 

proporcionar ao indivíduo o enfoque no que tange aos problemas de seu país, do mundo e da 

própria democracia. 

Para o implemento dessa proposta educativa, Freire substituiu a organização tradicional 

das escolas e das salas de aula com carteiras enfileiradas, por espaços não-escolares 

organizados em círculos para o debate de temas socialmente relevantes entre educadores e 

educandos. Nessa ótica, o espaço e a vivência educativa não está restrita a dimensão do 

currículo, à cultura dos estabelecimentos e menos ainda à sala de aula.   

A origem latino-americana, a nacionalidade brasileira, a regionalidade nordestina e a 

experiência empírica desenvolvida no Estado do Rio Grande do Norte nos fazem optar por um 

estudo mais aprofundado do legado de Paulo Freire para a compreensão mais ampliada da 

educação social. Os motivos que julgamos centrais para essa escolha são: sua contribuição no 

plano do contato efetivo com a realidade local dos excluídos no contexto imediato que nos 

cerca e pelo caráter crítico, reflexivo e pesquisador da teoria desenvolvida. Assim, é nosso 

interesse, nas linhas consecutivas, retomarmos a apreciação dos estudos de Freire como marco 

teórico que, por excelência, iluminará as nossas reflexões sobre a Pedagogia Social, nos 

contextos não-escolares de educação social operacionalizadas pela SEMTAS em Natal-RN.  

Há uma ordem racionalizadora visivelmente assentada nas concepções dos três teóricos 

formuladores da educação social que citamos. A ordem epistemológica é composta pelas 

dimensões sociológica, histórica, filosófica, antropológica e praxiológica (metodológica e 

teleológica) que transversaliza reflexivamente os diversos campos de práticas sociais dos 

pedagogos sociais. Percebemos que tal encaminhamento ocorre para que se construa um 

“modo verdadeiro” de ser e estar no mundo, universalizando um conjunto de valores capaz de 

produzir, na ordem ocidental moderna, as possibilidades consideradas legítimas de viver a 
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vida. É interesse nosso assinalar que repousa na compreensão dessas reflexibilidades 

(sociológica, histórica, filosófica, antropológica e praxiológica) os saberes fundamentais para 

o êxito das práticas de educação social em contextos de educação não-escolar de atendimento 

aos excluídos sociais. 

É importante lembrar que a essência do pensamento dos educadores citados está 

respaldada na contribuição histórico-filosófica e socioeconômica de Gramsci, para quem é 

preciso construir um novo senso comum e uma nova cultura de emancipação humana.  

Para Gramsci, o mais importante no desenvolvimento de uma revolução proletária, 

objetivo do pensamento revolucionário marxista, é se estabelecer uma revolução cultural, a 

qual, ao mudar todo o sistema de crenças, valores e tradições de um povo, mudará a sua 

própria forma de pensar e trará, mesmo para as antigas elites conservadoras, o modo de pensar 

da classe trabalhadora.  Com vistas a efetivar este projeto de revolução cultural, o filósofo 

italiano pensa em duas estratégias:  a criação da escola unitária e a formação do intelectual 

orgânico (GRAMSCI, 2000). 

No Brasil, os principais locais de trabalho dos educadores sociais são lares de terceira 

idade, hospitais, centros de saúde, estabelecimentos prisionais, institutos de 

reinserção/reeducação social, escolas, autarquias, instituições públicas e privadas de 

solidariedade social.  

Os primeiros educadores sociais que consagraram a inserção dessa possibilidade 

pedagógica no Brasil foram os educadores de rua. De acordo com Graciani (1997), surgiram 

como uma resposta à problemática dos menores excluídos dos anos setenta do século passado. 

Em atendimento a demanda dos meninos de rua, criou-se a FUNABEM (Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Menor). 

A literatura da educação social aponta que, no Brasil, por volta dos anos de 1970, as 

Universidades, por meio dos seus professores pesquisadores de diferentes concepções e áreas, 

uniram-se em prol dos excluídos para reivindicar condições humanas de existência, denunciando a 

“invisibilidade” destes menores. 

Para Graciani (1997) os pesquisadores ao final dos anos 1970, estavam pressionados pela 

urgência do problema das crianças nas ruas. Com o apoio político da Igreja Católica e inspirados 

nas propostas referenciais das pedagogias libertárias, alguns deles foram para as ruas encontrar as 

crianças e adolescentes, considerando esta uma atividade profissional e de solidariedade humana. 

Isso ocorreu em 1979. Uma dúzia de jovens, a maioria graduados em antropologia, sociologia ou 

teologia, sob os auspícios da Pastoral do Menor, começou a trabalhar, organizadamente, no centro 
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de São Paulo, sobretudo na praça da Sé. Esse grupo foi o primeiro no mundo a se denominar 

Educadores Sociais de Rua ou, simplesmente, Educadores de Rua. 

Em sua maioria os primeiros educadores de rua brasileiros não tinham uma formação 

específica em educação social para atuar com as crianças e adolescentes e estavam mais 

relacionados às igrejas. Vale ressaltar que vários projetos, como o Projeto Alternativas, criado em 

1982, pelo Unicef e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), procuravam 

desenvolver abordagens de intervenção comunitária, disseminar e avaliar as experiências dos 

educadores da praça da Sé, sendo alguns projetos considerados de sucesso. 

 Ainda na realidade brasileira, dentre os movimentos preocupados com os excluídos, 

destacam-se as ações coordenadas por Paulo Freire. Esse teórico é reconhecidamente o mais 

destacado no mundo atual quando o assunto contemplado é a educação social. Sua 

contribuição reside no fato de ter desenvolvido importantes trabalhos que objetivavam a 

emancipação sociocultural e política dos vitimados pelas desigualdades, inicialmente, no 

nordeste brasileiro. A metodologia proposta se realizava através dos “círculos de cultura” para 

a alfabetização, onde as leituras de mundo precediam as da escrita. Valia-se da reflexão da 

prática, do diálogo e do respeito à cultura do alfabetizando em todas as suas manifestações: 

falas, pensamentos, crenças, concepções de mundo e trabalho (GRACIANI, 1997).  

Um marco relevante na teoria de educação social de Freire se firmou em Angicos, 

município do Rio Grande do Norte. A experiência envolveu um grupo de trezentos trabalhadores 

que foram alfabetizados em 45 dias. Vários movimentos sociais empregaram sua metodologia em 

muitas cidades do Brasil. Sobre isso, importa lembrar que o governo de João Goulart adotou o 

“método” Paulo Freire tendo, como meta, alfabetizar 200 milhões de alunos em todo o território 

brasileiro. Com o golpe militar de 1964, os movimentos foram silenciados e acusados de serem 

“subversivos”. 

A exclusão social de crianças desfavorecidas foi o motivo inicial que conduziu as práticas 

oficiais de educação social no Brasil. Tudo se inicia a partir de preocupação com menores no 

sentido de garantir-lhes a conquista de seus direitos, incluindo, um local de assistência e 

educação. O trabalho de educação social no Brasil, desde seu surgimento, contemplou a atenção 

de equipes multidisciplinares. 

Dentre os membros que colaboraram com as primeiras iniciativas de educação social no 

país sempre se percebeu a presença dos pedagogos. Eles se inseriram bem nesse espaço 

profissional, pois se tratam de atores sociais formados para promover reflexões contínuas em 

busca de uma sociedade mais solidária e participante. São agentes profissionais que, por natureza 

formativa, acreditam na capacidade de superação humana, no resgate da humanidade e na 

cidadania frente ao descompromisso para com os excluídos. 
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É inegável que sempre haverá barreiras à frente daqueles que sonham com 

uma educação emancipatória que deflagre processos de consciência e de 

busca de um lugar para os que estão à margem das condições de vida. Um 

lugar diferente de quem espera exercer sua condição de sujeito no mundo e 

não ficar a mercê das políticas internacionais porque “o ser humano é maior 

do que os mecanismos que o minimizam” (FREIRE, 1996, p.130). 

 

 

Na educação social, as principais perspectivas que devem se criar acerca dos atores sociais 

são: prestar apoio de caráter pedagógico, cultural, social e recreativo a indivíduos, grupos e 

comunidades abrangidos por equipamentos sociais, com vista à melhoria das condições de vida; 

colaborar na prospecção, estudo e avaliação de planos de promoção social e comunitária, na 

identificação de necessidades de preenchimento de tempos livres e em estudos sobre a 

caracterização do meio social; promover, desenvolver e/ou apoiar atividades de índole cultural, 

educativa e recreativa na ocupação de tempos livres de crianças, jovens e pessoas idosas; 

dinamizar e/ou apoiar atividades de caráter formativo mediante a realização de cursos ou 

campanhas de educação sanitária e formação familiar; e assegurar, de acordo com as orientações 

definidas, a articulação entre os equipamentos sociais, as famílias, as outras instituições e serviços 

da comunidade, dinamizando e/ou participando em reuniões, programas de promoção ou outras 

ações desenvolvidas em nível comunitário (PETRUS, 2003).  

A pesquisa sobre educação social se justifica quando pensamos que, para a realização da 

vontade de transformação social, notadamente, tem-se que se superar as práticas de educação 

que evitam confrontar-se com problemas e dificuldades de naturezas complexas, como de 

ordem: histórica, política, social e econômica. Assim, propomos o despontamento de 

possibilidades que coloquem em questão os contextos dos quais emergem a necessidade de 

educar na inteireza da educação social, destacando os espaços não escolares.  

 
 

4.3 PEDAGOGIA SOCIAL: ACEPÇÃO, DIMENSÃO HISTÓRICA E PERSPECTIVAS 
 

 
Poder é toda chance, seja ela qual for, de impor a 

própria vontade numa relação social, mesmo contra a 

relutância dos outros (Max Weber).  

 

 

A pedagogia social é um domínio de conhecimento pedagógico, de caráter teórico-

prático, que se refere à socialização do sujeito, a partir da perspectiva de inadaptação social de 

aspectos educativos do trabalho social. Essa ideia sugere o conhecimento e a ação sobre os 

seres humanos, em situação de conflito ou necessidade social (MCLAREN, 2002).  

http://www.pensador.info/autor/Max_Weber/
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A educação social deve realizar-se em todos os contextos nos quais se desenvolve a vida 

do ser humano, dentro e fora da instituição escolar, por exemplo. Apesar de sua larga 

contribuição nos espaços não-formais de educação, reconhecemos que não se pode definir 

exclusivamente por opção praxiológica para espaços não-escolares. Concordamos com Ortega 

(1999), ao assinalar que pensar assim implica em uma redução das possibilidades de extensão 

da mesma. Portanto, entendemos que é necessário que mesmo os educadores que veicularão 

seu trabalho em espaços escolares tomem ciência desse referencial teórico, tão necessário no 

enfrentamento dos contextos de exclusão social. 

A sociedade de hoje é pedagógica. Há muito mais educação fora do que dentro do 

sistema escolar. Essa noção é reforçada quando nos lembramos do objetivo da educação “ao 

longo da vida”, propugnado no Relatório Delores. Nesses tempos, a educação social deve, 

antes de mais nada, mediar uma aprendizagem para o “ser” e para o “conviver” em 

comunidade. O objetivo maior que persegue a educação social pode sintetizar-se como um 

contributo para que o indivíduo se associe no meio social com capacidade crítica para 

melhorá-lo e transformá-lo (ORTEGA, 1999). 

 

A pedagogia social encoraja os grupos marginalizados e as comunidades 

marginalizadas a construir alianças políticas umas com as outras e, dessa 

forma, erradicar a homogeneidade cultural, interpretando e reconstruindo 

sua própria história. Como parte de um esforço planejado de luta 

anticapitalista, a pedagogia social procura estabelecer a igualdade social e 

econômica em contraste com a ideologia conservadora e liberal de 

oportunidade igual, que mascara a distribuição desigual existente de poder e 

de riqueza (MCLAREN, 2002, p.106). 

 

O fortalecimento do debate da educação social tem se dado pela interlocução 

desenvolvida com a Pedagogia Social, como teoria e como prática de intervenção educativa, 

que tem impulsionado a oferta de uma formação acadêmica específica, concomitante com a 

consolidação do campo de atuação profissional.  

O significado científico, disciplinar e intervencionista da Pedagogia Social apresenta 

conceitos diversificados, acumulados no tempo em função dos contextos em que se tem 

desenvolvido, tal como ocorre com a Pedagogia na perspectiva ampliada. Portanto, torna-se 

necessário conhecer o processo epistemológico do pensamento sobre a Pedagogia Social para 

se estabelecer diálogos e fronteiras com a educação não-escolar, muitas vezes, nomeada de 

Sócio- Comunitária.  
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A compreensão da construção histórica da Pedagogia Social considera a 

conceitualização, os paradigmas e as áreas de intervenção socioeducativa, propiciando 

referencial para se compreender as perspectivas atuais, 

 

A construção histórica do repertório da pedagogia social está consagrada 

por meio de diferentes autores e correntes de pensamento. As produções 

teóricas de autores como Gohn (1999), Petrus (1997), Silva (2006) Simson 

(2001), Machado (2002), Graciani (1997,2006), Caliman (2006) têm 

procurado trazer estas discussões para a Educação, contextualizando 

historicamente a origem da Educação não-formal, da Pedagogia Social e 

suas implicações nas formações dos educadores (ORTEGA, 1999, p. 23). 

 

A Pedagogia Social historicamente vem sendo construída, de maneira incipiente, nas 

questões sociais assumidas por filósofos, sociólogos e educadores, como Platão, Marx e 

Pestalozzi, desde o mundo clássico até a metade do século XIX. Ainda que a perspectiva 

assumida tenha sido humanitária, filosófica e política, esses pensadores podem ser 

considerados precursores da Pedagogia Social.  

Comenius foi o primeiro educador a formular uma concepção pedagógico-social de 

caráter místico-humanitário, e Pestalozzi é apontado como o fundador da educação autônoma, 

rompendo com a subordinação à teologia e, consequentemente, à igreja, nas atividades 

educativas, características na idade média (LUZURIAGA,1993). Podemos citar Platão, Hegel, 

Kant, Pestalozzi, Rousseau e Paulo Freire como pensadores pioneiros dessa pedagogia. 

Apesar dos interesses pessoais desses estudiosos não demarcarem uma nova construção 

pedagógica em si, composta de corpo científico próprio, seus contributos filosófico 

heterogêneos servem, porém, de base para o posterior desenvolvimento da pedagogia social 

(PÉREZ, 2003).  

No estudo da tradição da “Pedagogia Social” percebemos que a expressão parece ter sido 

usada pela primeira vez por Diesterweg no seu livro “Bibliografia para a Formação dos 

Professores Alemães” (1850). Esse termo foi utilizado sem nenhuma intenção epistemológica, 

apenas para contextualizar um determinado gênero de bibliografia pedagógica. Foi também 

esse autor quem primeiro utilizou a expressão “Educação Social”, ainda que não tenha 

voltado a repeti-la em nenhum dos seus escritos. Naquele cenário o Diesterweg promoveu o 

uso das expressões (educação social e pedagogia social) de maneira casual e anedótica, pois, 

em 1850, não se conjecturava o valor atual que tais temáticas possuiriam, em virtude dos 

condicionantes de exclusão social.  
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O período em que surgiu a Pedagogia Social na Alemanha torna-se referencial para a 

área. Coincide com o crescimento e a consolidação das Ciências Sociais, com a racionalização 

e análise objetiva da vida social. Reflete os efeitos das Revoluções Industrial e Francesa, com 

o reconhecimento dos movimentos populares.  

Com a ascensão de Hitler ao poder político e militar alemão, e a consequente censura 

nacional para o socialismo, os trabalhos da Pedagogia Social alemã foram interrompidos por 

falta de apoio estatal e por opressão às iniciativas que persistiram. Os principais autores 

alemães a tratarem da temática foram: Paul Natorp, filósofo neokantiano que escreveu a 

primeira obra que sistematiza a Pedagogia Social, publicada em 1898, intitulada “Pedagogia 

Social: a Teoria da educação e da vontade sobre a base da comunidade”. Natorp, em 1913, 

restaurou os debates da Pedagogia, voltando o olhar para o indivíduo excluído dos aspectos 

sociais da educação. Defende, como um dos conceitos básicos, a comunidade, contrapondo-se 

ao individualismo, que considera origem e causa dos conflitos sociopolíticos da Alemanha.  

Um segundo autor precursor dos estudos da Pedagogia Social é Krieck (1932). Para esse 

teórico, a formação política dos indivíduos deve estar associada à construção de valores na 

medida em que defendem o nacional socialismo. Propôs uma Pedagogia na sua manifestação 

social. 

O terceiro contribuidor do debate é Nohl. Para ele, a Pedagogia Social não se refere a 

toda a Pedagogia, mas à parte relacionada à educação popular, apresenta, além da posição 

idealista de Natorp e a nacionalista de Krieck, as direções: naturalista, influenciado por 

Bergemann, que publicou, em 1900, a “Pedagogia Social sobre base científico-experimental”, 

obra embasada na Antropologia e Biologia; historicista, representada por Willman e Barth, 

que destacam a importância da pedagogia se ocupar das ações e fenômenos coletivos, 

superando a restrição a ações individuais, ampliando a investigação da educação à totalidade 

dos processos sociais; e a sociológica, representada por Durkheim, Mannheim, Smith e Peters, 

que enfatizam, em diversas obras, as relações entre Sociologia e Educação. Dessas direções, a 

de maior repercussão foi a sociológica, que propicia, inclusive, que, num período, a 

Pedagogia Social fosse compreendida como Sociologia da Educação (LUZURIAGA, 1993). 

 Para Petrus (1998), a educação social define-se, não apenas pelas funções sociais que 

historicamente têm sido da sua competência, mas também por aquelas que, em resposta às 

necessidades derivadas do Estado de bem-estar providente, tornam-se exemplo de necessidade 

para o desenvolvimento humano.  

A Pedagogia Social na América Latina tem ganhado repercussão nos últimos anos. 

Porém, em alguns países como México, Argentina, Chile e Venezuela, apesar de ser 
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regulamentada como profissão, ainda é pouco conhecida enquanto abordagem teórica e 

qualificação profissional regular. O Uruguai é, dentre os países citados, o que mais tem 

avançado nessa área ao lado do Brasil.  

O principal referencial da Pedagogia Social na América Latina é a abordagem teórica 

desenvolvida por Paulo Freire para a educação de adultos, na década de 1960. A pedagogia de 

Freire difundiu-se como um repertório pedagógico “não autoritário”, focado no oprimido que 

tem, como objetivo central, a “conscientização” como condição para a transformação social, 

implicações políticas que transcendem a educação escolar (TORRES, 1992). Pode-se afirmar 

que Paulo Freire é o representante nacional da Pedagogia Social e que sua obra é reconhecida 

internacionalmente nesta perspectiva.  

Ao longo dos vinte anos de educação social na América Latina, em relação à atenção 

social, verifica-se o envolvimento de projetos educacionais nas seguintes abrangências, 

segundo Garcia (2001): 1) programas relativos a populações indígenas, nativas, referentes a 

questões de língua, multiculturalismo, identidade étnica, resistência à assimilação da cultura 

dominante; 2) programas de pesquisa participativa em ação de resgate à cultura e ao 

conhecimento popular para reapropriação do poder de grupos dominantes (de informação, de 

ideologia), apoiados na coerção e na força; 3) programas de participação comunitária, de 

identificação de programas educacionais, envolvendo pais, professores e alunos; 4) programas 

de educação popular relacionados a questões da terra, reforma agrária e educação rural; 5) 

programas de formação política por meio de recursos e atividades educacionais (alfabetização 

e necessidades de classes marginalizadas) para organização e mobilização na contestação de 

estruturas sociais e o poder do Estado.  

Diante da pesquisa desenvolvida, temos convicção de que a matriz teórico-prática da 

“pedagogia social” parece estar alicerçada nas inúmeras experiências de educação popular 

latino-americanas, principalmente, ocorridas nas décadas de 1960 e 1970. No entanto, na 

medida em que estão voltadas para mudanças objetivas no campo social, essas propostas 

também vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Assim, postulamos que pensar a 

Pedagogia Social como um campo de conhecimentos transversais às práticas de educação 

não-escolar faz-se necessário para apresentar as diversas formas através das quais o fenômeno 

da Pedagogia Social e/ou Educação Social tem sido experimentado. 

Pedagogia Social é, portanto, a indicação epistemológica que favorece a práxis 

transformadora para o excluído no sentido de: educar para o mundo, educar para a vida, 

educar para as relações, educar para as dificuldades, educar para as mudanças, educar para as 

transformações (reflexividades sociológicas), educar para os sonhos, educar para o 
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discernimento, educar para o pensar, educar para as descobertas (reflexividades filosóficas), 

educar para o tempo (reflexividade histórica), educar para as diversidades (reflexividade 

antropológica), para uma sociedade mais justa, mais pedagógica e mais social (reflexividade 

política). 

Sobre a influência do conceito de reflexividade como elemento compósito da Pedagogia 

Social, julgamos pertinente o seguinte pensamento: 

 

O ator social é um indivíduo que essencialmente elabora reflexividades 

resultantes da sociabilidade propiciada por sua atuação. Em diferentes níveis 

de direções, há uma contínua circulação de sentidos entre o processo de 

individualização, a medição dos papéis sociais e o fenômeno da 

sociabilidade, esse movimento passa por várias concepções e sensibilidades 

que impulsionam essa dinâmica (FERREIRA, 2009, p. 39)  

 

Pensar o sujeito como indivíduo reflexivo significa acreditar no processo de 

ressocialização, incluindo novas formações e referências culturais. É reconhecer a 

maleabilidade do formato biográfico, a superação da rigidez dos papéis e a atuação que o 

sujeito pode assumir para se adaptar às mudanças na vida social. Significa valorizar os 

sentidos e os significados da vida dos atores sociais e assegurar o reconhecimento de que as 

identidades não são obrigatórias. Elas podem ser construídas e reconstruídas (FERREIRA, 

2009)! 

Assim, têm sido considerados, como objetos da Pedagogia Social, dois campos distintos: 

o primeiro referente à socialização do indivíduo, socialização compreendida como ciência 

pedagógica da educação social do indivíduo, que pode ser desenvolvida pela experiência 

biográfica no sentido de um significativo status na sociedade, das diretrizes culturais enquanto 

valores que guiam o indivíduo, a autoimagem como sentimento por si mesmo e referência 

para os outros, a habilidade de criar e desempenhar papeis, e os estados emocionais em que 

cada um exprime suas intenções e sustenta as suas interações (FERREIRA, 2009, p. 40); o 

segundo relacionado ao trabalho social, com enfoque pedagógico, direcionado ao atendimento 

das necessidades humanas e sociais, desenvolvido por equipe multidisciplinar da qual 

participa o Educador Social, como profissional da Pedagogia Social. 

Esse profissional é definido, por dois âmbitos: pelo social, em função de seu trabalho; e 

pelo caráter interventivo de sua ação, cuja demarcação teórica persiste controvertida devido a 

ideologias, filosofia e visão antropológica (ROMANS, 2003).  

O Educador Social atua no campo de intervenção socioeducativa que envolve múltiplas 

facetas.Torna-se evidente o caráter interdisciplinar do trabalho social em ação. É a partir da 
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integração em equipe, incluindo profissionais de diferentes áreas, que se viabilizam planos, 

programas, projetos de implementação, acompanhamento e avaliação nessa área.  

A Pedagogia Social, como uma das áreas no campo de Trabalho Social, envolve uma 

série de especialidades que, na classificação de Quintana (1993), são as seguintes: 01- atenção 

à infância com problemas (ambiente familiar desestruturado, abandono...); 02- atenção à 

adolescência (orientação pessoal e profissional, tempo livre, férias...); 03- atenção à juventude 

(política de juventude, associacionismo, voluntariado, atividades, emprego...); 04- atenção à 

família em suas necessidades existenciais (famílias desestruturadas, adoção, separações...); 

05- atenção à terceira idade; 06- atenção aos deficientes físicos, sensoriais e psíquicos; 07- 

pedagogia hospitalar; 08- prevenção e tratamento das toxicomanias e do alcoolismo; 09- 

prevenção da delinquência juvenil. (reeducação dos dissocializados); 10- atenção a grupos 

marginalizados (imigrantes, minorias étnicas, presos e ex-presidiários); 11- promoção da 

condição social da mulher; 12- educação de adultos; 13- animação sociocultural.  

 Nestas considerações, destacam-se as relações sociais nas quais os homens se 

constituem como sujeitos sociais e históricos e a Pedagogia Social como mediadora deste 

processo.  

 Caliman, a respeito da Pedagogia Social, revela que se trata de uma ciência em 

construção, voltada para as classes populares. Todavia, também argumenta a necessidade de 

estudos mais aprofundados sobre as práticas que estão sendo realizadas nesta área:  

 

(...) diz respeito à diferença entre Pedagogia Escolar e Pedagogia Social. A 

primeira tem toda uma história e é amplamente desenvolvida pela didática, 

ciência ensinada nas universidades. A segunda, a Pedagogia Social, se 

desenvolve dentro de instituições não formais de educação. É uma disciplina 

mais recente que a anterior. Nasce e se desenvolve de modo particular no 

século XIX como resposta às exigências da educação de crianças e 

adolescentes (mas também de adultos) que vivem em condições de 

marginalidade, de pobreza, de dificuldades na área social. No Brasil atual a 

Pedagogia Social vive um momento de fertilidade. É um momento de 

criatividade pedagógica mais que de sistematização dos conteúdos e dos 

métodos. Ao mesmo tempo nos damos conta de que é chegado o momento 

no qual precisamos sistematizar toda essa gama de conhecimentos 

pedagógicos para compreender melhor e interpretar a realidade e projetar 

intervenções educativas efetivas (2006, p.5).  

 

Concordamos com o autor quando descreve que os sujeitos envolvidos na Pedagogia 

Social têm produzido formas e estratégias criativas de atuação. Entretanto, também 

consideramos que são necessários estudos mais aprofundados nesta área, pois, mesmo em 
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uma área social, também existem projetos que apresentam características assistencialistas e 

não emancipatórias, estando, muitas vezes, a causa dessa deformação pedagógica na 

ignorância sobre o referencial relevante para se adotar.  

    

4.3.1 A PEDAGOGIA LIBERTADORA COMO REFERENCIAL METODOLÓGICO 

PARA A PEDAGOGIA SOCIAL NO BRASIL: REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA 

A EDUCAÇÃO SOCIAL EM CONTEXTOS NÃO-ESCOLARES 

 

 
O mundo social está em mim e eu mesmo estou 

no mundo social. Não há separação entre 

indivíduo-sociedade, estando abertas as 

possibilidades tanto para a tolerância e para o 

entendimento quanto para o conflito e para o 

inconformismo (FERREIRA, 2009, p. 41).  

 

A educação é o campo de socialização mais duradouro e abrangente na vida dos 

indivíduos. Conforme pontuamos ao longo do presente tópico, existe um significativo 

contingente de teóricos que se propuseram a investigar sobre Pedagogia Social. Apesar do 

nosso compromisso em entender e apontar, em linhas gerais, os contextos históricos e as 

perspectivas seguidas por tais estudiosos, é também nossa tarefa buscar demarcar qual desses 

horizontes mais têm contribuído com as práxis dos contextos de educação social não-escolar 

no cenário nacional brasileiro, quiçá da América Latina.  

Na nossa incursão de pesquisa, percebemos que Paulo Freire é o teórico que mais tem 

iluminado os eixos de discussão para a área. Tornou-se inspiração para a pedagogia social, 

especialmente na América Latina e na África, por seu empenho em ensinar os mais pobres. 

Por esse mesmo motivo, sofreu a perseguição do regime militar no Brasil nos anos 1964 a 

1985, período em que foi preso e exilado. 

A pedagogia libertadora de Paulo Freire é a matriz metodológica que de maneira mais 

importante demonstra atender às problemáticas que envolvem a Pedagogia Social e a 

Educação Social no atendimento dos espaços não-escolares, notadamente quando se propõe o 

atendimento do excluído social. Na exposição do seu pensamento pedagógico, Paulo Freire 

com simplicidade e com maestria desvela uma alternativa de prática educativa onde são 

prementes valores como o humanismo, o respeito ao saber do outro, a interação entre 

educadores e educandos, a responsabilidade do educador como ser em constante movimento 

de aprimoramento pessoal e profissional, no sentido de encaminhar uma práxis voltada para a 

criticidade e o respeito pela cultura que o cerca. 
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A concepção de Pedagogia Libertadora apresenta as sínteses inovadoras das mais 

importantes correntes do pensamento filosófico para a educação social, como o 

existencialismo cristão, a fenomenologia, a dialética hegeliana e o materialismo histórico-

dialético.  

A partir das experiências no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ensinou trezentos 

adultos a ler e a escrever em quarenta e cinco dias, apresentou para a Educação Social um 

método inovador de alfabetização para os excluídos.  

Dito de outra forma, depois de tentarmos caracterizar, ainda que brevemente, as 

perspectivas convergentes e divergentes da Educação Social e da Pedagogia Social, nosso 

intuito passa a ser pensar os possíveis contrapontos aos determinismos da educação liberal-

hegemônica por meio dos principais conceitos do pensamento político-pedagógico de Paulo 

Freire. São problemáticas consideradas por esse teórico e que julgamos pertinente nessa 

incursão:  

- como poderíamos pensar/propor uma educação contribuinte de uma educação 

libertadora utilizando alguns dos principais conceitos da pedagogia crítica ou social de Paulo 

Freire?  

- como a pedagogia freireana denunciaria a educação liberal-opressora?  

- como a pedagogia freireana pensaria uma educação social ou uma pedagogia social, por 

meio da complexidade dos seus conceitos e práticas? 

A obra de Paulo Freire é traduzida, utilizada e debatida em vários idiomas e em muitos 

países no mundo. Os numerosos eventos, as publicações, as constantes referências à sua obra 

e ao seu legado prático-teórico demonstram a possibilidade concreta de a sua pedagogia vir a 

ser um contraponto vigoroso à influência da educação social mundial.  

As categorias de análise de Freire, seus principais conceitos, a força da sua prática e das 

práticas educativas que utilizam seu legado em todo o mundo têm oferecido denúncias, 

respostas e propostas convincentes aos principais problemas que as políticas educacionais 

enfrentam nas últimas quatro décadas. 

As principais temáticas abordadas por Freire em seu legado são:  

 

A condição de analfabetismo absoluto, funcional, digital, político; precária 

escolarização das camadas sociais subalternas; privilégio da educação das 

elites; educação bancária; reprodução dos processos opressivos nas salas de 

aula; necessidade de reeducação dos educadores e de oferta de condições de 

trabalho adequadas e qualitativas; importância das ações dialógicas na 

educação; impossibilidade da educação neutra e a ênfase da politicidade da 

educação; necessidade da conquista da educação crítica pelas vias/estágios 
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da consciência; aparato educacional voltado para os interesses, valores e 

necessidades das camadas oprimidas; combate aos determinismos práticos e 

teóricos; busca da consciência da realidade nacional; a educação e a cultura 

como exercícios da liberdade; os direitos dos oprimidos ao conhecimento; o 

trabalho como uma das matrizes do conhecimento político; a esperança e a 

ousadia que combatem o fatalismo e o medo; a construção da pedagogia da 

autonomia; as construções dos inéditos viáveis e da utopia da denúncia e do 

anúncio; enfim, a educação na história como possibilidade da mudança. 

 

 

As grandes questões basilares são eminentemente sociais, antropológicas, filosóficas, 

históricas e políticas, como sempre defendeu Freire. A ênfase dada por ele à denúncia da 

pseudoneutralidade educacional e à necessidade de compreender a inseparabilidade 

educação/política (Scocuglia, 2003), bem como suas respectivas especificidades, não pode ser 

emudecida ou desprezada, ao contrário.  

Podemos pensar que uma das evidências que aponta para o progresso das práticas de 

educação social reside na continuidade da educação bancária, pois os depósitos de saber são 

incompatíveis com o crescimento intelectual e da consciência crítica, especialmente das 

crianças, dos adolescentes e dos jovens em situação de risco social. O sistema de educação 

social distante das idéias libertadoras não serve para a reversão do quadro de opressão. Desse 

prisma, a criatividade, a consciência crítica e a reflexão passam ao largo, produzindo 

realmente um educando mudo, útil, solitário.  

Ademais, os espaços educativos continuam a fabricar apatia, desinteresse e 

desigualdade e uma das suas reações tem sido a violência na escola, ou seja, a opressão 

combatida/respondida pela força bruta. Continua válida a observação da Pedagogia do 

Oprimido (Freire, 1984): "o grande problema está em como poderão os oprimidos, que 

hospedam o opressor em si, participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da 

pedagogia da sua libertação" (p. 32). E, sabemos todos que parte significativa da opressão 

acentua-se, hoje, no binômio globalização econômica e neoliberalismo comercial, 

confabuladores centrais da exclusão social, conforme pontuamos no início deste capítulo.  

Assim como a pedagogia freireana nos ajuda a denunciar a invisibilidade do excluído, 

ela pode contribuir para as respostas dessas problemáticas e para as propostas de educação 

social no campo da Pedagogia Social. Na literatura pertinente, cada vez mais, as teses 

freireanas são tecidas em conjunto com outras teses, outras propostas. Alguns pensadores têm 

relacionado as idéias de Freire com certas idéias de Gramsci. Outros o fizeram com 

Habermas. Outros ainda pensaram-nas com Marx, Freinet, ou mesmo associaram-no a Morin.  

Diante do estudo do legado teórico do referido autor, nossa busca de respostas e 

propostas de pedagogia social segue inspiradas nos escritos do próprio Freire. Nesses estudos 
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bibliográficos, percebemos que o primeiro enfoque para a educação social deve ser a parte da 

cultura educacional configurada no escopo da proposta curricular do espaço educativo, ainda 

que seja não escolar. Segundo Silva (2006), "redefinir a educação como capitalista implica 

redefinir as próprias noções do que constitui conhecimento. O conhecimento deixa de ser um 

campo sujeito à interpretação e à controvérsia para ser simplesmente um campo de 

transmissão de habilidades e técnicas que sejam relevantes para o funcionamento do capital" 

(p. 8). Ainda segundo esse autor, "se a educação é o campo da batalha preferencial da luta 

social mais ampla em torno do significado, o currículo é, então, o ponto focal dessa luta" 

(ibidem, p. 9).  

Freire reconhece o campo do currículo como área de disputa ferrenha de interesses 

políticos em torno dos processos educativos e, como núcleo central dessas disputas, as 

questões relativas à formação educativa. Sua ênfase política recai principalmente sobre: (a) o 

direito de conhecerem melhor o que já conhecem da experiência feita; (b) o direito de 

conhecerem o que foi apropriado pelos opressores e lhes foi negado e (c) o direito de 

produzirem o seu próprio conhecimento (inerente aos seus próprios valores, interesses e 

necessidades sociais, culturais e políticas). Todos sabemos da sua forte defesa da educação 

problematizadora precisamente porque, no seu contexto, os oprimidos teriam vez e voz para 

discutirem seus problemas e as saídas organizadas para eles. 

A metodologia é o segundo ponto crucial para a construção de uma Pedagogia Social 

libertadora no espaço não-escolar. A metodologia para Freire deve focar-se na noção política 

da ação diálógica. Para Freire, o diálogo deve ser uma arma dos oprimidos para se 

organizarem contra seus opressores. Podemos dizer que a educação por meio da composição 

curricular e do diálogo são arenas políticas nas quais os conhecimentos convergentes, 

divergentes e antagônicos combatem e, nesse combate, os oprimidos só podem mostrar sua 

fortaleza na ação coletiva dialógica de enfrentamento de quem os oprime.  

Neste caminho, os debates sobre educação social precisam ser tecidos em conjunto 

complexo e compostos pelos campos pedagógico, gnosiológico, cultural, político, dialógico, 

social, antropológico... Uma educação contribuinte para o desenvolvimento humano precisa 

se nutrir, necessariamente, de uma pedagogia da esperança e da ousadia para combater a 

pedagogia do fatalismo e do medo. Precisa estar apta a garimpar e a escalar a autonomia para 

que seus protagonistas persigam a utopia, o inédito que seja viável, enfim, a história como 

possibilidade do novo, da mudança. Para Freire (1993),  
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Como processo de conhecimento, formação política, capacitação científica e 

técnica, a educação é prática indispensável aos seres humanos e deles 

específica na História como movimento, como luta. A história como 

possibilidade não prescinde da controvérsia, dos conflitos que, em si 

mesmos, já engendrariam a necessidade da educação (1993, p.14).  

 

 

Freire aposta nas tendências de pensamento que investem no respeito às diferenças, à 

diversidade, às questões de gênero, de etnia, dos direitos responsáveis por uma cidadania 

plena, planetária e multicultural para os que não tiveram (ou tiveram pouca) voz e vez e que 

continuam a se espalhar pelo mundo como sem-terra, sem-pão, sem-teto, sem-escola nenhuma 

ou sem-escola-de-qualidade, sem-emprego, sem-paz e, principalmente, sem-esperança 

(Scocuglia, 2004).  

E, deste prisma, podemos encampar as reflexões de Peter McLaren (2001), segundo as 

quais "a pedagogia crítica serve, num sentido mais amplo, como uma hermenêutica política 

que orienta a articulação do significado vivido no interior das contingências da história, de 

acordo com um compromisso ético de justiça social. A pedagogia crítica tem se constituído 

como uma forma de navegar através das tecnologias de poder, criadas no interior dos terrenos 

contestados das culturas pós-modernas. A força da pedagogia crítica reside na sua capacidade 

para fortalecer o princípio da justiça social e para levar esse princípio ao domínio da 

esperança". Assim,  

 

"a pedagogia crítica deve avançar [...] como um meio de libertar os 

indivíduos das suas vidas socialmente isoladas, de forma que eles possam se 

tornar disponíveis para a sua imaginação coletiva. Entretanto, a política da 

imaginação também exige que imprimamos nossa vontade coletiva no 

funcionamento da história. Isto acontecerá quando, nos termos de Bordieu, 

nós formos capazes de dar à utopia uma possibilidade razoável de 

concretização (p.97).  

 

 

Nossos destaques às proposições de McLaren pretendem, além de ratificar a 

importância da Pedagogia Social, que tem em Paulo Freire um dos seus principais 

construtores e um dos seus principais referenciais prático-teóricos, enfatizar a utilização do 

seu legado como um alicerce político-pedagógico das possibilidades da Educação Social. 

Afinal, a ação dialógica, a conquista da consciência crítica, a problematização, a pedagogia da 

autonomia, da ética e da justiça social são os enfoques centrais que movem essa área de 

atuação.  

A teoria propõe, para a Educação Social, expectativas de esperança e otimismo, 

condenando as posturas conformistas que se acomodam com a ideologia imobilizante da 
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realidade capitalista. Nesse ínterim, educar significa construir a libertação do ser humano das 

cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um tempo de 

possibilidades. Significa também “pensar certo” por meio do “ato comunicante, co-

participado” que contesta a mente “burocratizada”. Nessa articulação, toda a curiosidade que 

o ato de educar possibilita exige reflexão crítica e prática, pois todo o discurso teórico terá de 

ser aliado à sua aplicação prática (FREIRE, 2003). 

        Nessa perspectiva, educar é ainda ação profunda e dinâmica em que a identidade cultural 

é o elemento essencial à “prática educativa progressista”. Portanto, é imprescindível a 

“solidariedade social e política”. Só por meio da educação se evita o ensino elitista e 

autoritário. Para Freire, educar não é a mera transferência de conhecimentos, mas sim 

conscientização e testemunho de vida. É atividade comparada com o ato de viver, por isso 

pressupõe a consciência do inacabamento, e a condição da herança genética, social, cultural e 

histórica. 

Segundo Freire, “o educador que castra a curiosidade do educando em nome da 

eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a 

sua capacidade de aventurar-se. Portanto, não forma, domestica” (FREIRE, 2003, p.63). A 

autonomia, a dignidade e a identidade do educando têm de ser respeitadas, caso contrário, o 

ensino tornar-se-á “inautêntico, palavreado, vazio e inoperante” (FREIRE, 2003, p.69). 

Para tal horizonte pedagógico, não se pode separar “prática de teoria, autoridade de 

liberdade, ignorância de saber, respeito entre educador e educando, ensinar de aprender” 

(FREIRE, 2003, p.106-107). A coerência da educação social ancora-se no comprometimento 

existencial, no qual nasce a autêntica solidariedade entre educador e educandos, pois ninguém 

pode se contentar com uma maneira neutra de estar e interpretar o mundo. Educar, por 

essência, é uma forma de intervenção no mundo, uma tomada de posição, uma decisão, por 

vezes, até uma ruptura com o passado e o presente. Quando fala em “educação como 

intervenção”, Freire refere-se a mudanças reais nos diversos campos da sociedade “seja da 

economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à 

saúde, etc” (FREIRE, 2003, p.123). 

        A educação é concebida de maneira ideológica, mas, dialogante e assertiva, para que se 

possa estabelecer a autêntica comunicação da aprendizagem social, entre gente, com alma, 

sentimentos, emoções, desejos e sonhos. Essa pedagogia social é “fundada na ética, no 

respeito à dignidade e à própria autonomia do educando” (FREIRE, 2003, p.11) e é “vigilante 

contra todas as práticas de desumanização” (FREIRE, 2003, p.12). Propõe que “o saber-fazer 
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da auto-reflexão crítica e o saber-ser da sabedoria exercitada ajudem a evitar a degradação 

humana diante do discurso fatalista da globalização (FREIRE, 2003, p.12). 

Para Paulo Freire, a Educação Social significa muito mais que uma profissão, é uma 

missão que exige comprovados saberes no seu processo dinâmico de promoção da autonomia 

do ser de todos os educandos na medida em que reivindica uma educação que respeita todos 

os atores envolvidos no processo, destacadamente os mais desfavorecidos, e liberta o 

pensamento das tradições desumanizantes e opressoras.   

Ao propor uma prática educativa que corroborasse com a Pedagogia Social no 

atendimento do excluído, sinalizou para os seguintes aspectos metodológicos: rigorosidade 

metódica, pesquisa, ética, estética, competência profissional, respeito pelos saberes do 

educando, reconhecimento da identidade cultural, rejeição de toda e qualquer forma de 

discriminação, reflexão crítica da prática pedagógica, corporeificação do exemplo, saber 

dialogar e escutar, querer bem aos educandos, ter alegria, ter esperança, ter liberdade, ter 

autoridade, ter curiosidade, ter a consciência do inacabamento do ser. Esses elementos podem 

ser compreendidos como os princípios basilares de uma prática educativa que transforma 

educadores e educandos e lhes garante o direito à autonomia pessoal na construção de uma 

sociedade cidadã que a todos respeita e dignifica, inclusive nos espaços educativos não 

escolares (FREIRE, 2003). 

Essa pedagogia não invizibiliza as injustiças que acontecem com os “esfarrapados do 

mundo”. Ao contrário, está ao lado deles. Esse referencial sempre recomenda postura crítica 

frente a qualquer atitude. Tal postura é o que caracteriza a “curiosidade epistemológica” e 

permite que, uma vez identificados os erros, sejam feitas mudanças, as quais conduzem à 

melhoria das condições humanas de cada um. Sugere que se leve discussões políticas para o 

ato educativo.  

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é o imperativo ético que se advoga 

nessa pedagogia. O educador que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, 

a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe, a sua prosódia, que 

ironiza, que minimiza, que combate o mais tênue sinal de rebeldia legítima; tanto quanto o 

educador que se exime do cumprimento de seu dever, de propor limites à liberdade do aluno, 

que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do 

educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos da Educação Social (FREIRE, 

2003, p. 66).  

A grande contribuição que Freire promove para a Pedagogia Social é o significado do 

ato de educar. Essa ação significa o envolvimento em todo o processo de troca entre educador 
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e educando, em que ambos aprendem, ambos adquirem e provocam dúvidas, e assim, ambos 

crescem como seres humanos.  

A Educação Social de Freire propõe que o espaço de trabalho educacional deve ser 

transformado em arena de luta para educandos, trabalhadores e trabalhadoras, para que possam 

aprender como se tornar sujeitos políticos; cooperar uns com os outros, agir coletivamente 

achando soluções para os problemas dentro de suas comunidades; organizar e mobilizar-se em 

movimentos políticos unificados na luta para construir uma democracia socialista. Acredita na 

forte condição humana do agir politicamente. Isso significa posicionar-se contra a política 

capitalista hegemônica que busca caricaturar o ser humano na sua grande maioria em 

“bandido”, “meninos de rua”, “prostitutas”, “doentes”, “drogados”, “sem teto”, “sem terra” 

(FREIRE, 2003).  

A Pedagogia Social, sinaliza para a consciência da importância e da beleza da tarefa 

do educador social, na medida em que ressalta a importância para se poder fazer a diferença 

num sistema social, político e econômico, com certeza, às vezes tão opressoras e cruéis àqueles 

que não dispõem de meios financeiros para obter cultura e informação nos espaços 

hegemônicos.  

No capítulo das empirias verificamos, as circunstâncias de Pedagogia Social 

operacionalizada nos espaços não-escolares de educação social em Natal-RN. Percebemos o 

sentido pedagógico que tem iluminado as práxis dos educadores sociais. Diante das 

fragilidades das constatações, cabe-nos mencionar orientações que serão assinaladas no 

capítulo consecutivo em que apontaremos alternativas pedagógicas para a práxis da educação 

social dos pedagogos dos campos empíricos, nos sentidos da caracterização do ambiente 

físico-institucional, da organização pedagógica, da gestão e da formação da política de 

Educação Social da SEMTAS em Natal-RN.   

 

 

4.4 ESPAÇOS NÃO-ESCOLARES: SENTIDOS, APONTAMENTOS E FRONTEIRAS 

 

 
A educação é um processo social, é desenvolvimento. 

Não é a preparação para a vida, é a própria vida (John 

Dewey).  

 

No campo das práticas que ampliam o conceito de educação, embora sejam inúmeras 

as experiências sistematizadas no âmbito das instituições, não obstante, ainda são poucas as 

publicações que reflexionam sobre a educação para além do espaço escolar. Dentre os autores 

http://www.pensador.info/autor/John_Dewey/
http://www.pensador.info/autor/John_Dewey/
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que se ocupam das práticas de educação no campo social, destacam-se Paulo Freire (1989), 

Maria da Glória Gonh (2001, 2005) e Violeta Núnez Pérez (1990). 

Hoje, contraditoriamente, a escola muito se distancia de seu sentido clássico: local e  

tempo de liberdade, de contemplação, de ação e de diálogos. O liceu, em Atenas, ponto de 

encontro da escola de Aristóteles era conhecido como escola do Perípato (passeio), porque as 

lições eram ensinadas enquanto os discípulos e os mestres caminhavam (FERREIRA, 2009).  

Diferentemente, como já pontuamos na introdução da tese a escola de hoje configura-

se como estabelecimento fechado, horário rígido, pluridisciplinar, controlado, competitivo, 

modelo de fábrica, lógica tecnocrática, ênfase na eficácia econômica, nos resultados, 

adequação de equipamentos e recursos humanos (FERREIRA, 2009).    

A proposta de educação não escolar é co-extensiva à da escola, apesar de dispor de 

objetivos e finalidades diversos, demandando, portanto, reflexões que são complementares, 

porém não de natureza distintas, pois o foco é a aprendizagem para o alcance de uma vida 

melhor, a valorização da diversidade e a transformação para a sabedoria.  

O novo conceito de espaços de aprendizagem se ampliou, ultrapassou os limites das 

instituições escolares formais, passou a incluir um largo espectro de instituições não-escolares 

(empresas, sindicatos, meios de comunicação, entre tantos outros) e também os movimentos 

sociais organizados.  

O novo cenário da educação se abre notadamente no século XXI com novas 

perspectivas para o profissional que se insere no mercado de trabalho, sob diversas 

abrangências. Na sociedade atual, muito se discute sobre  globalização, neoliberalismo, 

terceiro setor, educação on-line, em função da nova estrutura social firmada, a qual exige 

profissionais cada vez mais qualificados e flexíveis, preparados para atuarem neste cenário 

ampliado e competitivo. 

Diante da atual realidade em que se encontra a sociedade, a educação tem se 

transformado na mola mestra, para enfrentar os desafios gerados pela globalização e pelo 

avanço tecnológico na atual era, a tão inovadora e desafiadora “Era da Informação”. Também 

tem sido entendida, pelas políticas assistenciais, a mola mestra para transformar a situação de 

miséria, tanto intelectual quanto econômica, política e social do povo, promovendo acesso à 

sociedade daqueles que são vistos como os excluídos.  

Em sintonia com a fluidez do atual contexto, a educação sofre mudanças em seu 

conceito, pois deixa de ser restrita ao processo de ensino-aprendizagem em espaços escolares 

formais, transpondo-se aos muros da escola, para diferentes e diversos segmentos como: 

trabalho, sociedade civil organizada, sindicatos, associações, espaços de educação especial, 
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espaços de educação do campo, espaços de educação dos excluídos, presídios, museus, lazer, 

espaços religiosos, clubes, parques ecológicos, ONG etc. Consubstanciam-se, assim, novos 

espaços para a educação: o campo da educação não-formal, ou melhor, da educação não-

escolar. 

Merece lembrar que a crise da educação não pode ser compreendida sem levar em 

consideração alguns fatores considerados cruciais: as condições atuais de expansão e 

internacionalização da economia capitalista, num contexto de hegemonia ideológica 

neoliberal, bem como a emergência do “capitalismo informacional”; as mutações aceleradas 

nas formas de organização do trabalho; e a inevitabilidade, também, em grande medida, 

ideologicamente construída, do desemprego estrutural. 

 A crise da educação a permeabilidade e vulnerabilidade em função das pressões sociais 

permitem que os espaços educativos, quase sempre passivamente, sejam o “bode expiatório” 

para as crises econômicas cada vez mais frequentes. Os discursos da teoria do capital humano 

que induzem os cidadãos a pensar que a falta de emprego é devida à não-qualificação dos 

indivíduos, sendo esta, por sua vez, acriticamente atribuída à incapacidade estrutural das 

propostas educativas para preparar os estudantes em função das (supostas) necessidades da 

economia (MCLAREM, 2002). 

Na verdade, os espaços de educação social ganham notoriedade porque, cada vez mais, 

tem sido visível a pedagogização da vida social. Como exemplo disso, há, ainda, a 

emergência dos novos lugares de educação não-escolar que configuram, inclusive, espaços 

imateriais e virtuais flexíveis e de fronteiras também instáveis, que se relacionam 

demasiadamente com a chamada sociedade cognitiva (LIBANEO, 2004). 

Por estas e outras razões, há que refletir mais aprofundadamente sobre os dilemas e os 

desafios futuros que derivam do fato de o campo da educação não-escolar ser hoje disputado 

por muitos e diferentes interesses, contraditórios às racionalidades políticas e pedagógicas.  

 São as vítimas que quando interrompem a história criam o novo (DUSSEL, 2000)! Os 

espaços Não-Escolares devem ser vistos como ambientes éticos-libertadores das vítimas do 

sistema. É necessária a crença nessa utopia revolucionária para que tal possibilidade não 

caminhe pelos rumos da desmobilização da esperança que é própria da conjuntura neoliberal.  

Dussel (2000, p.27), acende a chama do otimismo da educação social ao propor um 

discurso crítico ético-libertador que tem como referência o “outro” negado, o excluído, o 

afetado no seu direito fundamental à vida. Para esse estudioso da inclusão educacional, o 

processo envolve a ética da libertação por meio das seguintes proposições: pensar 

historicamente, sociologicamente, filosoficamente, antropologicamente e politicamente no 
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entorno do horizonte planetário, cuja a opção deve ser pelas vítimas; valorizar o princípio da 

afirmação da vida e da alteridade humana; e desenvolver uma ética crítica, conscientizadora, 

libertadora e do cotidiano. 

No caso da regulamentação brasileira mais importante quanto à legitimação de espaços 

não-escolares como lugar pedagogicamente reconhecido e com profissional da pedagogia 

devidamente habilitado, tem-se a partir de 2005, as Diretrizes Curriculares para o curso de 

pedagogia que traz em seu texto o objetivo central para a formação destes profissionais: 

docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas 

pedagógicas que formam professores; bem como, uma formação para participar do 

planejamento, gestão e avaliação nas escolas; e, ainda, planejar, executar, coordenar, 

acompanhar e avaliar projetos e experiências educativas não-escolares. O Pedagogo assim 

formado deverá ser capaz de 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. Assim como, o estágio curricular deverá contemplar a 

experiência de exercício profissional em ambientes escolares e não-escolares (PÉREZ, 1990).  

Há que se manter presente que, no bojo das discussões desse tópico, que trata sobre o 

sentido dos espaços não-escolares, foge ao nosso interesse pensar em provocações sobre as 

demandas expressas pelo mundo contemporâneo no sentido de refletir sobre como se alteram 

as condições de regulação social/desigualdade/poder; ou quais necessidades sociais que as 

atuais regulamentações impõem ao profissional pedagogo; ou como dimensionar uma nova 

profissionalidade pedagógica, embora reconheçamos a urgência desses entendimentos.  

Nos estudos teóricos para constituição dessa tese, verificamos que inúmeras 

experiências de educação não-escolar têm sido definidas, pesquisadas, estudadas e 

sistematizadas historicamente por meio da compreensão de educação não-formal. Nesse 

sentido, tensionadas pelo atual contexto social e político, sentimos a necessidade de enfocar as 

convergências e divergências entre as diversas formas de nomear essas práticas de educação 

no campo social, debruçando-nos numa breve reflexão sobre por quais argumentos optar 

quando do uso da expressão educação não escolar em detrimento de educação não formal 

(GOHN, 2001, p. 32). 

A idéia hegemônica é a de que a educação está completamente ligada à instituição 

escolar. Todavia, entre os estudiosos progressistas da educação pontua-se o deslocamento 

desses espaços para ambientes de configuração contra-hegemônica, no sentido de 

desestabilizar a construção histórica da escola, para outros cenários que compartilhem a tarefa 



176 

 

de educar. Os espaços de educação social não-escolares tratam de resgatar dimensões do ser 

que se perderam na trajetória do desenvolvimento da escola e do mundo capitalista. 

Sabemos que, no âmbito das práticas de educação em geral, a expressão “não formal” 

semanticamente opõe-se à formalização da escola e as suas legislações, que impõem a 

participação compulsória de segmentos da sociedade de acordo com faixas cronológicas 

estabelecidas. No entanto, chamamos atenção para o estigma que se esconde nesse termo em 

função da argumentação que segue. Ressaltamos a emergência de legislações afirmativas 

voltadas para as populações mais vulnerabilizadas que sugerem, direta ou indiretamente, 

ações que resgatam e (re)afirmam direitos e que compensam perdas históricas. Geralmente, 

estas ações afirmativas se apresentam como “práticas socioeducativas” e, mesmo que 

realizadas em espaços diferentes do escolar, apesar da diferença pela forma como se 

materializam, não se pode negar que esses espaços de educação social também constituem 

práticas formalizadas pela própria legalidade que lhe ampara.  

Nesse prisma, lembramos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 90, 

quando não deixa dúvidas da formalidade e da necessidade de formalização destas práticas. 

Desse modo, entendemos que os exemplos citados, na medida em que há a presença do 

Estado, direta ou indiretamente, por meio de um aparato burocrático mais ou menos 

democrático, como nos casos em que existe uma rede de proteção (controle) mais ampla, 

constituem práticas “formais” de educação, ainda que situadas fora do contexto escolar. 

Além disso, a legitimidade da relação formal das práticas de educação não-escolar se 

observa pela forma crescente como têm sido visibilizadas e publicizadas as expressões como 

educação popular, educação comunitária, educação nos movimentos sociais, educação social 

de/na rua, enquanto espaços de educação social que, em geral, apresentam-se formalizadas 

através de ações que contam com corpo próprio de educadores sociais, metodologias 

definidas, processos de avaliação e acompanhamento. 

A idéia subjacente é a de que a educação ocorre em vários espaços. Neles, o pedagogo 

tem seu lugar de atuação desde que compreendida sua intervenção pedagógica na Pedagogia 

Social, garantindo sua identidade profissional e seu fazer dentro da variedade de atividades 

voltadas para o processo educativo. 

Nos espaços não-escolares, o pedagogo deve atuar intencionalmente, analisando, 

discutindo, colaborando, efetivando a educação social e, sobretudo, desmistificando a ideia de 

classificação dupla para o espaço não escolar: educação não-formal e informal é 

preconceituosa, excludente e intenciona, devendo ser superada. Entendemos que, mais do que 

insistir numa demarcação nominal, faz-se necessário firmar e afirmar a existência de uma 
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prática de educação não-escolar, de caráter social, com toda a ambigüidade que esta expressão 

pode significar (TRILLA, 1996). 

O estudo crítico sobre o nascimento substancial de espaços de educação não-escolar 

destaca a emergência do voluntariado, a proliferação de ONGs, as recentes legislações em 

torno dos direitos, a desregulamentação da economia, a globalização dos mercados, o 

predomínio de valores econômicos que arregimenta lugares sociais, as necessidades do novo 

mundo do trabalho e a crise do emprego como definidores desse contexto de discussão sobre 

educação social, bem como compõem o ambiente privilegiado dessas novas práticas de 

educação não-escolar.  

As grandes fronteiras que demarcam a educação social no espaço não-escolar são de 

compreendê-la enquanto fenômeno social demarcado no/pelo tempo presente. Primeiro, cada 

vez mais, pode-se perceber que, em sua maioria, tais práticas não parecem tratar de uma 

educação com o povo e sim para o povo, na qual os sujeitos, sejam eles jovens, crianças, 

mulheres, desempregados ou subempregados, não se constituem, necessariamente, em autores 

do processo. 

Outro desafio que se coloca é que se observa um deslocamento no perfil do(a) “clássico” 

educador(a) popular e/ou do educador social engajado, o qual, hoje, não é necessariamente 

um(a) ativista ou militante, mas alguém que, com ou sem formação acadêmica, que não está 

devidamente envolvido com a causa. Também merece ser mencionado, como fragilidade na 

legitimação desse espaço, o advento do trabalho voluntário. Sem que se pretenda realizar, 

aqui, uma análise pormenorizada dessa prática, corre-se o risco de tornarem-se ações que 

apenas respaldam e legitimam as hegemônicas visões de homem e de sociedade. 

No entanto, na tentativa de melhor compreender essas formas de educação, pretendemos 

discutir e pensar conceitos que nos auxiliem na compreensão desses espaços educativos em 

ascensão, buscando contribuir com a caracterização de contextos específicos que ocorrem em 

Natal, por meio da proposta de educação social da SEMTAS, debruçando-nos, inclusive, 

sobre a atuação dos pedagogos mediadores desses espaços. Entendemos que pesquisas como 

esta, na medida em que apontam descrições e resultados de processos educativos que 

envolvem sujeitos “excluídos”, revela possibilidades de inclusão social, inclusive, por meio 

de pensamentos epistemológicos para as ações sociais de caráter educativo. 

Nesse capítulo, ao empreendemos discussões sobre as bases conceituais e 

epistemológicas necessárias para a compreensão teórica dos objetos de estudo centrais da tese 

(Educação Social, Pedagogia Social e Espaços Não Escolares) concluímos com a perspectiva 

de que a partir do compartilhamento dos saberes e das experiências desses campos de 
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investigação é preciso persistir, aceitar desafios, acreditar que a inclusão social do excluído é 

possível, ampliando, cada vez mais, o leque de ações empreendidas e de pessoas 

verdadeiramente formadas para o envolvimento nesse processo (pedagogo social). É 

necessário, principalmente, investir tempo, esforço e recursos para que os espaços de 

Educação Não-Escolar deixem de ser apenas uma imposição legal, uma utopia ou mera 

formalidade, como na maioria das vezes são considerados, para serem realidades de inclusão 

de vulneráveis sociais.   
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5 AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS NÃO ESCOLARES DA SEMTAS EM NATAL: 

PONTOS E CONTRAPONTOS PARA UM TRABALHO NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO SOCIAL EMANCIPADORA 

 

A vida é amiga da arte  

é a parte que o sol me ensinou 

O sol que atravessa essa estrada 

Que nunca passou 

Por isso uma força me leva a cantar [...] 

 

 

Esse capítulo intenciona refletir sobre alternativas pedagógicas que guardem relação 

com a essência dos objetivos do trabalho dos pedagogos desenvolvido nos espaços de 

educação social pesquisados, na tentativa de poder contribuir com a práxis do pedagogo 

educador social nos diferentes espaços não escolares assistidos pela SEMTAS. 

Ao longo da pesquisa temos priorizado o foco da compreensão da atuação do pedagogo 

da SEMTAS nas dimensões da gestão, do ambiente físico-institucional, da organização 

pedagógica e da formação do pedagogo social como aspectos relevantes para serem 

percebidos e considerados na realização da proposta de educação social emancipadora. Neste 

capítulo, teceremos proposições envolvendo as dimensões citadas no sentido de poder 

contribuir com os espaços não escolares investigados. Assim, nas linhas que seguem, 

sinalizaremos possibilidades para práxis de pedagogia social libertadora, referendando-se para 

isso na iluminação do pensamento dos referenciais teóricos consultados, nas prescrições 

normativas da área, nos dados construídos nas diferentes etapas da pesquisa e na composição 

da nossa própria autoria.    

Conforme pontuamos, os meninos e meninas, mais ou menos jovens, são postos sob a 

guarda do Estado, meninos e meninas que assim cantou Chico buarque: Quando, seu moço / 

Nasceu meu rebento / Não era o momento / Dele rebentar / Já foi nascendo / Com cara de 

fome / E eu não tinha nem nome / Prá lhe dar. Meninos e meninas nascidos de um sistema 

paradoxal, complexo e que, normalmente, imputa a responsabilidade de tomar as rédeas da 

vida a quem não tem sequer rédeas, quem dirá vida.  

Em Natal, conforme expusemos, a responsabilidade de dar rumo à vida de algumas 

dessas crianças e adolescentes é dos espaços não escolares da SEMTAS, trabalho de cunho 

Pedagógico-Social objeto desta tese e que, em suma, encontrou a situação que nas linhas que 

seguem enumeramos e descrevemos no intento de poder contribuir com alternativas para 

superação dos principais obstáculos encontados, a serem desempenhadas pelos pedagogos que 

atuam nesses espaços. Logo, reconhecer que a SEMTAS enfrenta dificuldades para 

desenvolver o atendimento em rede previsto na proposta de acolhimento dos Pedagogos-
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Educadores Sociais significa assumir que todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje. 

Afinal, quem quer colher rosas deve suportar para superar os espinhos. Ou nas palavras 

daquela Rosa, daquele Pequeno Príncipe, daquele planetinha distante, é preciso “suportar 

“duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas” (2004, p. 36), conforme menciona o 

Antoine de Saint-Exupéry, autor da fábula “Pequeno Príncipe”. 

 

 

5.1 REFLEXÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

SOCIAL NÃO ESCOLAR EM NATAL: POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL PARA A SEMTAS 

 
 

 

Os problemas de gestão são verificados notadamente pela ausência de intencionalidade no 

planejamento das ações e na exeqüibilidade dos projetos de educação social, na condição 

ínfima dos recursos destinados aos salários dos educadores sociais e a infra-estruturara 

necessária a rede de acolhimento, na ausência sobre os diálogos que tratam dos princípios e 

mecanismos da gestão democrática, por meio dos problemas de relação entre a coordenação 

central da SEMTAS e as administrações locais da rede de educação social, na irregularidade 

das contratações dos educadores leigos da ATIVA. É preciso que os pedagogos da SEMTAS 

assumam o sentido do trabalho processual e intencional, diferentemente do tratamento 

arbitrário e improvisado percebido no acompanhamento administrativo dessa programação de 

educação social. Isso está previsto, sobretudo, na Diretriz Curricular de 2006 ao rezar que 

 

As atividades dos pedagogos também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições não escolares, 

englobando: planejamento, execução, coordenação, acompanhamento 

e avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares.  (DCN, 2006, 

art. 4, parágrafo II e III). 

     

Tomando o aspecto do ambiente físico-institucional da SEMTAS como aspecto 

compósito da gestão, contemplaremos inicialmente a situação dos espaços progressivos de 

acolhimento dos excluídos sociais da SEMTAS, a saber: CREAS II, Casas de Passagem, 

PENSEMA e CEDUC.  O percurso desses espaços educativos demarca a promoção para uma 
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situação institucional e pedagógica em pior estado de desenvolvimento, mais fragilizada, mais 

sucateada e menos formada para o acolhimento dos excluídos. 

A lógica da desigualdade social como doença é reforçada nessa percepção na medida 

em que verificamos que quanto maior a idade, mais afastados da área urbana ficam os 

Espaços de acolhimento dos excluídos sociais, como se o isolamento e a negação das 

condições necessárias para uma qualidade mínima da dignidade humana, fosse a resposta 

satisfatória para o tratamento não curativo que requer o isolamento monitorado.  

A leitura que se constrói a partir da ótica sanitarista é a de que a exclusão social é 

entendida como algo proveniente da condição orgânica dos sujeitos, por isso, a ênfase na 

medicalização das políticas sociais. Por outro lado, no discurso dos educadores leigos a ênfase 

evidenciada foi a da ótica religiosa que condiciona os excluídos sociais a lógica da 

predestinação do componente religioso. O pensamento da exclusão social como doença clama 

pelo tratamento curativo no sentido da erradicação da enfermidade. Em contraposição, 

propugnamos a educação social na perspectiva sócio-histórica que clama para o 

desenvolvimento humano no horizonte do processo formativo.    

   Vários elementos nos fazem avaliar a fragilidade da proposta de educação social da 

SEMTAS. Sobre isso, destacamos as constatações de que a dimensão ambiente físico-

institucional (Espaço físico, recursos materiais, “esvaziamento orçamentário no chão dos 

espaços não escolares”) precisa melhor se organizar para potencializar o suporte das práticas 

pedagógicas e institucionais da Pedagogia social. 

De maneira geral percebemos que na oferta de educação social da SEMTAS 

importantes aspectos de ordem administrativa, pedagógica, institucional e financeira precisam 

ser repensados. A SEMTAS concentra a maior parte dos espaços de educação não escolar em 

Natal. Diante de tal responsabilidade é necessário, de sua parte, reinventar o modelo de 

articulação pedagógica tradicional, em função de ideias autônomas, reflexivas e participativas 

que mobilizem positivamente a dinâmica de educação social emancipadora.    

Nesse sentido, deve desenvolver com mais avidez a agenda, o planejamento, a 

implantação e a avaliação dos Programas que coaduna no sentido de desenvolver um trabalho 

de educação social verdadeiramente intencional.  

Assim, é importante, inicialmente, o levantamento de informações sobre as 

comunidades de onde provém a ênfase dos acolhidos a partir das estratégias de observação 

sistematizada, entrevistas e informações recebidas. Os principais informantes são sempre as 

próprias pessoas da comunidade, os familiares, os amigos e os vizinhos dos acolhidos. É 

interessante também apostar na colaboração de outros profissionais que convivem nas 
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comunidades estudadas. Tais atores são fontes relevantes de informação no processo de 

interlocução com o sujeito acolhido ou em processo de acolhimento (FREIRE, 2003; 

TRILLA, 2003; SIMSON, 2003). 

Os pedagogos da SEMTAS devem reconhecer-se como desempenhadores de uma 

educação social contingente. A mediação da educação social envolve circunstâncias 

individuais e em grupo. A atividade veiculadora é de natureza heterogenia por abranger 

diversas fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, juventude, idade adulta e 

idosa. 

Para o pedagogo repensar a organização e os objetivos em nível de gestão da 

SEMTAS, significa requerer: 1) definir claramente o serviço que se deseja oferecer e a sua 

relação com os objetivos e os recursos prioritários e disponíveis; 2) coordenar os serviços 

estabelecendo critérios e prioridades, tanto para o acolhimento individual como para o 

familiar, em grupo ou comunitário; 3) encaminhar casos para outros setores de assistência 

social, trabalhá-los em grupo, buscando alternativas para as necessidades que se apresentam; 

4) realizar acompanhamentos e avaliar resultados com as equipes de educadores sociais dos 

diferentes espaços não escolares, elegendo como foco os diálogos sobre inclusão social, 

fazendo acontecer interlocuções entre a rede de educadores sociais que se tem; 5) contactar 

com instituições e grupos estadual, regional, nacional e internacional facilitando o 

conhecimento de iniciativas de educação social positivas, em outras palavras, interagir com 

grupos de pessoas com interesses comuns; 6) gerenciar administrativamente e 

economicamente a rede que é de sua responsabilidade com transparência e democracia; 7) 

conceder mais autonomia para os grupos de trabalho, reforçando ao máximo o potencial 

humano na assunção da educação social (TRILLA, 2003). 

A organização pedagógica da SEMTAS precisa reconhecer que os educadores sociais 

incorporados à política devem se sentir pertencentes, possuírem identidade, para poderem 

desejar e se implicar no que fazem. Sobre isso propomos que se constitua como uma 

instituição que valorize a tarefa educativa, seja de meio externo (CREAS e PENSEMA) ou de 

meio interno (CASAS DE PASSAGEM ou CEDUC); que ajude a compor uma equipe de 

profissionais sociocognitivos criativos; e, que leve a sério a demarcação dos territórios 

específicos em que se desenvolva suas ações e serviços. 

Julgamos necessário que os pedagogos que pensam a dinâmica geral da SEMTAS 

conheçam verdadeiramente os contextos das instituições que compõe a rede de educação 

social por ela implementada. Assim, apontamos para a necessidade de se pesquisar os setores 

da população onde se intervém, os objetivos educativos sociais necessários para se alcançar, 
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os recursos disponíveis e as metodologias utilizadas. Para isso, é necessário um setor 

específico que sistematize, crie e reinvente estas demandas, que atue na própria SEMTAS de 

forma mais vigorosa (FREIRE, 2003; TRILLA, 2003; SIMSON, 2003). 

Quando assinalamos para a importância do reconhecimento da população onde se 

intervém, estamos sinalizando para a intencionalidade dos trabalhos educativos de cada 

população social excluída. Entendemos que cada comunidade não escolar indica ao educador 

social aqueles públicos e demandas a que tem que dirigir sua atividade (PETRUS, 2003).  

Os objetivos educativos a se alcançar no acolhimento social deve considerar a 

diferenciação das idades cronológicas dos grupos (infância, adolescência, adulto, idoso) e as 

problemáticas às quais se dedique (maus-tratos, inválidos, abuso sexual, infração, entre 

outras). Seja qual for à particularidade do grupo que se trabalhe, será indispensável definir o 

planejamento e os objetivos a se alcançar, assim como orientar as etapas do processo 

educativo social (FREIRE, 2003; TRILLA, 2003; SIMSON, 2003).  

Os objetivos dos planejamentos da educação social, no que tange ao acolhimento dos 

sujeitos, devem se organizar em torno dos seguintes critérios: 1) Estudos dos programas que a 

Secretaria possui e privilegiar objetivos educativos orientados para o desenvolvimento 

integral da pessoa a fim de que se promova em nível filosófico, cultural, político, histórico e 

social. Isso envolve ensinar a cuidar de seu desenvolvimento físico integral, do equilíbrio 

emocional, das próprias capacidades, aceitando os limites pessoais e o autoconhecimento do 

sujeito para compreender a sua realidade.   

Os objetivos da ação da educação social devem focar o acesso aos conhecimentos que 

permitam entender a complexidade da realidade promovendo um pertinente posicionamento 

em relação à sociedade e às outras pessoas. Em outras palavras, propõe-se tornar os espaços 

de educação social lugares de colaboração para a aquisição de habilidades que permitam a 

descoberta do próprio potencial da vítima social estimulando a sua auto-estima. 

O pedagogo da SEMTAS deve apostar nas aprendizagens que são necessárias para que 

as pessoas em risco social se integrem na sociedade. Isso envolve a aquisição de 

conhecimentos mínimos, mas suficientes, conforme propõe a teoria da atividade do Leontieve 

(2009) para permitir a inserção no meio; desenvolver habilidades sociais para estabelecer 

relações positivas e “regulamentadas” pelo meio social; promover o acesso a recursos e 

atividades sociais em que ocorram simulações pensadas enquanto objetivos; estimular o gosto 

pela higiene, alimentação e aspecto físico para melhor inclusão na prática social (FREIRE, 

2003; SIMSON, 2003; ROMANS, 2003). 
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Em nível de objetivos a serem orientados para o trabalho do pedagogo com entidades e 

instituições de educação social destacamos as necessidades de sensibilidade e participação da 

comunidade para ampliar o processo de socialização, buscando potencializar o 

desenvolvimento de atitudes solidárias e construtivas; o favorecimento de redes informais de 

solidariedade; a coordenação de atuações com grupos, entidades e instituições que incidam no 

mesmo setor de população em que se intervém; a assessoria das entidades e instituições a fim 

de facilitar a prevenção, a inclusão; potencializar e dinamizar grupos para a organização de 

atividades de educação social comunitário; detectar riscos razoáveis de apreciação de 

condutas e/ou de reações geradoras de marginalização social; colaborar com as iniciativas 

comunitárias que veiculem objetivos educativos claramente definidos; e facilitar a elaboração 

da criação de novas iniciativas sociais (TRILLA, 2003). 

Para o artigo sexto da Diretriz curricular para o curso de pedagogia de 2006, 

 

 

A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições, constituir- se-á de: I - um núcleo de 

estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a multiculturalidade 

da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura pertinente e 

de realidades educacionais, assim como por meio de reflexão e ações 

críticas, articulará: b) aplicação de princípios da gestão democrática em 

espaços escolares e não-escolares; c) observação, análise, planejamento, 

implementação e avaliação de processos educativos e de experiências 

educacionais, em ambientes escolares e não-escolares (DCN, 2006, art. 

IV, Inciso I). 

 

 

Sobre a implantação da gestão democrática, conforme reza a prescrição anterior, a 

educação social da SEMTAS precisa contar maior autonomia institucional, pedagógica e 

financeira. A organização institucional-administrativa democrática da SEMTAS deverá pôr à 

disposição dos educadores sociais: espaços não escolares equipados suficientemente para 

realização de sua atividade; equipes de profissionais para poder pesquisar, discutir e comparar 

intervenções; fomentar encontros de socialização de experiência entre diferentes profissionais 

que prestem seus serviços dentro do âmbito social; a autonomia para criação de recursos 

educativos próprio dos âmbitos de trabalho; a disponibilidade de tecnologia e de instrumentos 

adequados e necessários para realizar suas funções; e, documentos internos, construídos 

democraticamente, em que se especifique sobre as dimensões pedagógicas, administrativas e 

financeiras que compõe o seu funcionamento (FREIRE, 2003; TRILLA, 2003; SIMSON, 

2003). 
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Além de demarcar com clareza os objetivos, as funções dos educadores sociais e a 

organização dos espaços não escolares de educação social é necessário repensar a 

metodologia a ser utilizada.  

O manto da Pedagogia social propõe como principais ferramentas metodológica para 

os diferentes espaços não escolares coordenados pela SEMTAS: o diagnóstico dos problemas 

sociais; a identificação de necessidades que requeiram uma intervenção educativa; a seleção 

de objetivos para a ação educativa; a utilização de recursos variados; o estabelecimento de 

critérios de avaliação; a coordenação e orientação para o plano de trabalho dos educadores 

sociais; a avaliação contínua a fim de se verificar às novas situações, fruto das intervenções 

realizadas; a socialização periódica dos contextos por parte das equipes de trabalho (FREIRE, 

2003; TRILLA, 2003; SIMSON, 2003). 

 

5.2 PONDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO PEDAGÓGICO NOS ESPAÇOS NÃO-

ESCOLARES DE EDUCAÇÃO SOCIAL PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO 

CREAS II, CASAS DE PASSAGEM I, II, III, PENSEMA E CEDUC 

 

 

Apesar de nosso entendimento quanto à importância do Pedagogo nas equipes de 

atendimento em Educação Social, percebemos que a lógica de atuação dos Pedagogos-

Educadores Sociais, em Natal, por meio da proposta de Educação Social da SEMTAS, não 

atende plenamente aos objetivos da Educação Social transformadora postulada pelos teóricos 

progressistas da educação (CHARLOT 1979; PETER MCLAREM, 2002; FREIRE, 2003; 

PISTRAK, 1981; e MAKARENKO, 1990).  

     Quanto à organização pedagógica, enfatizamos que os espaços pedagógicos têm sido 

lugares de poucas reflexividades. As atividades de ensino-aprendizagem mais desenvolvidas 

no programa de educação social envolvem a alfabetização, o reforço pedagógico, a aula 

passeio, a formação sócio-cultural, o lazer, a recreação lúdica, as aulas de arte, o teatro, a 

educação física e as práticas de esporte. Não se verifica momentos de formação específica 

para a formação social do excluído.  

      Na sociedade pedagógica atual, imputa-se ao egresso do curso de Pedagogia estar apto 

a 

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

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 

em diversos níveis e modalidades do processo educativo; XIII - participar da 

gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e avaliando 

projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-
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escolares; XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre 

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

desenvolvem suas experiências não-escolares; sobre processos de ensinar e 

de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas 

curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e práticas 

pedagógicas (DCN, 2006, art. IV, XIII, XIV). 

 

    Além dessas considerações, percebemos as carências no aspecto da formação dos 

Pedagogos sociais, nas fases inicial e continuada. Esses elementos condicionam a adesão de 

posturas de resignação, de técnico-burocracia e de conformação por parte dos Pedagogos 

sociais. 

O educador social nos espaços não escolares da SEMTAS tem por objetivo construir 

aprendizagens sobre diversidade, consciência das injustiças, moral, ética, cultura, entre tantos 

outros saberes provenientes da pedagogia social no horizonte das reflexividades social, 

antropológica, política, filosófica e histórica.  

 

A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições, constituir- se-á de: k) atenção às 

questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no contexto do exercício 

profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando o saber 

acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa (DCN, 2006, art. 

IV).  

 

Assim, é necessário o pedagogo procurar sair do ínterim dos muros da instituição 

(CREAS, CASAS DE PASSAGEM, PENSEMA, CEDUC) e se envolver em lugares públicos 

como ruas, praças, bares, salas de jogos, espaços de serviços de instituições públicas/privadas 

como escolas, centros cívicos, centros infantis, empresas, hospitais, prisões, entre outras 

instituições próprias de serviços sociais. 

As principais sugestões para maiores alcances das práticas do pedagogo enquanto 

espaço não escolar com vistas a desenvolver a sociocognição são mediações reflexivas junto 

às vítimas sociais, e, sobretudo, a ampliação dos trabalhos no sentido da prevenção social.   

Assim, é preciso promover a intervenção educativa social com base em orientações e 

assessoramentos tanto para os acolhidos como para as suas famílias. O potencial criativo do 

pedagogo social será sempre necessário, pois o acolhimento de cada sujeito e de cada família 

emana um estudo de caso que requer pesquisas e adaptações para a equipe. 
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O trabalho nos espaços não escolares deve ser agendado, formulado, implementado e 

avaliado. Tal estrutura intencional de planejamento deve constar no plano de trabalho 

educativo do pedagogo social e da equipe interdisciplinar. O planejamento para a mediação 

do pedagogo social deve ser realizado primeiro individualmente e, segundo, com as equipes 

interdisciplinares da mesma e/ou de outras instituições.  

A opção pela epistemologia interdisciplinar e pela metodologia transversal nos termos 

da prescrição normativa de 2006, consistirá na integralização de estudos dos pedagogos por 

meio de: 

 

atividades complementares envolvendo o planejamento e o desenvolvimento 

progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria, de iniciação 

científica e de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo 

docente da instituição de educação superior decorrentes ou articuladas às 

disciplinas, áreas de conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, 

estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades 

e experiências, entre outras, e opcionalmente, a educação de pessoas com 

necessidades especiais, a educação do campo, a educação indígena, a 

educação em remanescentes de quilombos, em organizações não 

governamentais, escolares e não-escolares públicas e privadas (DCN, 

2006, art. 8). 

 

A mediação pedagógica interdisciplinar do pedagogo social enquanto acolhimento 

imediato às vítimas sociais deve envolver sempre empatia (compreensão) e alteridade 

(convivência). Da mesma forma, se aconselha o trabalho preventivo, o qual também deve 

envolver funções de diagnóstico e de prevenção de situações de risco ou de exclusão social 

dos setores sociais mais vulneráveis. Tal demanda significa analisar as necessidades sociais da 

área territorial que abrange os grupos mais excluídos, a fim de promover a educação social 

antecipada (FREIRE, 2003; TRILLA, 2003; SIMSON, 2003). 

Os espaços não escolares da SEMTAS necessitam de ampliar suas relações com outras 

instituições não escolares da comunidade em que se situa, veiculando potenciais parcerias que 

ampliem ao máximo a rede de assistência social das vítimas da exclusão social. 

Quando nos referimos ao trabalho comunitário estamos contemplando aquele que é 

definido como unidade viva (STAINBACK, 1999) de desenvolvimento e interação das 

pessoas. O âmbito de atuação do trabalho comunitário do pedagogo, mais que qualquer outro, 

precisa da relação em equipe, pois as intervenções comunitárias necessitam das contribuições 

de cada um dos profissionais que, desde suas respectivas áreas de trabalho, possam incidir nas 

vertentes educativas e nas prestações de serviços que em cada caso se requeiram. Isso supõe 
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uma atitude ativa e uma preparação que não se verifica entre a maioria dos membros das 

equipes pesquisadas. 

 A falta de orientação quanto ao planejamento reduz o trabalho dos pedagogos 

educadores sociais para a mediação tão-somente às necessidades pontuais dos excluídos 

sociais. É o que poderíamos chamar de “metodologia passiva” (PETRUS, 2001) distante do 

trabalho preventivo e da conscientização ativa da comunidade como compartilhadora da 

educação social. 

Dentre as possibilidades mais prementes de prevenção em comunidades de risco, 

destacamos: 1) estimular a detecção e resolução de situações de risco ou de exclusão social e 

promover atividades para a prevenção das mesmas; 2) estimular a elaboração de projetos de 

intervenção comunitários com a participação dos acolhidos; 3) favorecer a participação de 

grupos e coletividades em tarefas comunitárias locais; 4) educar para a criação de escolas de 

animadores comunitários capazes de criar projetos a partir do seio da própria comunidade; 4) 

facilitar a coordenação com os outros grupos de trabalho e entidades que formam a rede social 

para trabalhar com objetos gerais comuns; 5) prevenir problemas ou situações que possam 

derivar para a marginalização e exclusão social; 6) detectar a situação sociogeográfica e 

econômica da comunidade em que se intervém; 7) elaborar e estudar projetos de 

desenvolvimento comunitário viáveis; 8) estimular a busca de alternativas locais para os 

problemas de desemprego, subemprego e infradesenvolvimento da comunidade; 9) estimular 

compromissos dos excluídos para a superação dos problemas sociais; 10) criar laços entre a 

cultura de base e o desenvolvimento econômico e cultural regional; e,11)  educar líderes 

locais para que aprendam e assumam tarefas e responsabilidades que permitam autonomia 

plena de suas funções e do desenvolvimento da comunidade (FREIRE, 2003; TRILLA, 2003; 

SIMSON, 2003). 

 

5.3 APONTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO DO 

PEDAGOGO EDUCADOR SOCIAL 

 

 

Os principais problemas enfrentados pelos pedagogos sociais correspondem a 

dificuldade de compreensão do campo de atuação.  As diferentes versões sobre o conceito de 

“intervenção educativa social” e a superposição de tarefas com outros profissionais 

confundem os educadores. As tensões entre os leigos e os habilitados, além das problemáticas 

próprias desses espaços (contrato direto com pessoas que sofrem problemas de inadaptação, 

de exclusão social, de perturbações, entre outros) geram um significativo desgaste psicológico 
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proveniente do trabalho. Ademais, cumpre citar a parca retribuição econômica e os problemas 

de relação entre coordenação, administração local e central. Esses elementos nos movem a 

pensar sobre os avanços e recuos visíveis nas práticas dos educadores sociais da SEMTAS.  

Na pesquisa desenvolvida nos espaços não escolares da SEMTAS verificamos 

diferentes perfis de educadores sociais diante da diversidade de funções e papéis que 

desempenham. De maneira geral, os estilos de educadores sociais encontrados nos diferentes 

espaços foram: o resignado, o técnico-burocrático, o conformista e o criativo. 

Os educadores sociais resignados foram encontrados, com mais ênfase, nos espaços 

não escolares de acolhimento aos excluídos sociais que já haviam cometido infrações médias 

e graves, portanto, PENSEMA e CEDUC. Tal constatação aconteceu também com o corpo de 

educadores atuantes na Casa de Passagem II. Durante as nossas observações, percebemos que 

seus pontos de vista caminhavam no sentido do desestímulo da profissão. Criticavam 

fervorosamente o mau funcionamento de “tudo” e muito pouco empenhavam-se em conduzir 

o trabalho para a superação dos problemas apontados. Tais pedagogos sociais caracterizam-se 

pela desmotivação e pela perda de esperança pelo seu trabalho. 

Os educadores sociais técnico-burocráticos foram encontrados junto a SEMTAS. Tais 

educadores caracterizam-se pela excessividade de aplicação de recurso, de conceitos e de 

atitudes desvinculados dos chãos dos espaços não escolares, dos quais, de outra forma, 

deveriam ter muito mais proximidade e intimidade.  

O pensar do educador social burocrático conduz o grupo a proceder profissionalmente 

de modo rigorosamente técnico. Na distribuição das diferentes funções que cabe a política de 

educação social da SEMTAS, os pedagogos sociais desempenham muito fortemente a função 

de fiscalizadores quanto à realização de todas as intenções da Secretaria. Ao contrário disso, o 

valor desses educadores poderia está na consideração de que cada situação não escolar é 

diferente, tanto  no objetivo das ações dos seus acolhimentos, quanto no sentido dos recursos 

das variadas instituições (FREIRE, 2003; TRILLA, 2003; SIMSON, 2003).  

Assim, tornam-se necessárias outras estratégias para a coesão do grupo dos educadores 

sociais, favorecida pela SEMTAS que é quem tem o controle ideológico e operacional dessa 

política de educação social, para agir na perspectiva do desenvolvimento humano, 

diferentemente do que vem desempenhando quanto a fiscalização e o distanciamento dos 

vários espaços que compõe a rede de educação social dessa Secretaria.  

Os educadores sociais conformistas foram encontrados, de maneira geral, em todos os 

espaços de educação social não escolar pesquisados, notadamente entre a demanda de 

educadores leigos contratada pela ATIVA. Tais sujeitos atuam como meros executores de 
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protocolos e prestadores de serviços. Não possuindo elementos social, intelectual, cultural e 

profissional que os conduzam a consciência e a práxis transformadora. 

Finalmente, encontramos o estilo mais importante de educador social para a atenção 

ao excluído social: os educadores sociais criativos. Tais atores sociais foram percebidos no 

CREAS II, na Casa de Passagem I e na Casa de Passagem III. Os caracterizamos assim por 

demonstrarem compromisso com a transformação da realidade e em virtude da permanente 

atitude proativa.  

Os educadores criativos organizaram o pensamento de maneira otimista, quer dizer, 

apoiando alternativas inovadoras para o alcance de possibilidades pedagógicas. Destacaram-

se por sua atitude construtiva, resiliente e feliz, apesar das adversidades.  

Tais pedagogos sociais demonstraram possuir atitudes estimuladoras para o trabalho 

em equipe por meio de procedimentos e de pensamentos sempre positivos, de quem gosta de 

sempre olhar para frente, visando à realização dos objetivos propostos. Os pedagogos sociais 

criativos nos fizeram perceber alguns elementos necessários para a realização emancipatória 

da educação social de excluídos (FREIRE, 2003; TRILLA, 2003; SIMSON, 2003).  

Nesse sentido, nos ensinaram sobre a importância de uma sólida formação inicial e 

continuada para o exercício da educação social que compreenda conhecimentos gerais 

necessários, a valorização dos contextos, o conhecimento de metodologias próprias, a 

valorização do trabalho interdisciplinar em equipe, a metacognição e a transposição didática, 

a elaboração de projetos educativos, a intervenção educativa, a administração de recursos, o 

controle da emotividade e a sabedoria do relacionamento.   

O conhecimento geral das disciplinas básicas que são necessárias para o desempenho 

do trabalho em educação social refere-se ao domínio de saberes básicos que dialoguem com 

esse fazer profissional permitindo adequações dos conhecimentos às novas necessidades que 

surgem na decorrência do trabalho. 

A contextualização que demanda conhecimento do meio refere-se a conhecer o tipo de 

população, níveis culturais, socioeconômicos, profissionais e as necessidades sociais dos 

acolhidos na dinâmica associativa. Demanda também o reconhecimento dos recursos dos 

quais pode dispor e da rede social suscetível de colaborar na criação e na prestação dos 

serviços e recursos. 

Os conhecimentos metodológicos referem-se a um “saber fazer” para intervir com as 

mediações mais apropriadas para o setor da população a que se dirige e para as problemáticas 

de cada caso, adotando aquelas estratégias e dinâmicas que lhe aproximem das 

individualidades e coletividades atendidas.  
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O saber fazer está relacionado com o desempenho da função educativa social. 

Significa desenvolver as potencialidades que lhe permitem se desenvolver em seu trabalho 

com certa garantia de sucesso. São os conhecidos saberes técnicos que devem permitir obter 

as estratégias e habilidades necessárias para a aplicação acertada dos conhecimentos 

necessários aos acolhidos sociais. 

A valorização do trabalho interdisciplinar em equipe refere-se ao conhecimento das 

funções da educação social para intervir com conhecimento de causa nas tarefas que lhe são 

próprias, trabalhando em equipe com profissionais de outras áreas e colaborando na 

elaboração de respostas adequadas e integrais para as pessoas ou as coletividades que delas 

necessitem. 

A metacognição refere-se à reinvenção do conhecimento, por meio do reconhecimento 

das possibilidades e das limitações do desempenho do trabalho e dos mecanismos 

metodológicos. Assim, propõe-se a pesquisa, a crítica e a reflexividade (sociológica, 

antropológica, política, histórica e filosófica) para fazer frente às situações pessoais, tanto 

individuais como coletivas, que derivem das práticas profissionais. Em outras palavras, 

propõe-se o autoconhecimento como alternativa motivadora da vontade de superação (auto-

estima) que otimize o “saber ser” na prática cotidiana social. Quanto a essa recomendação 

sugerimos as contribuições de Cosme & Trindade por meio do estudo da obra “O essencial 

para ensinar e aprender” (2001). 

A capacidade de elaborar projetos educativos refere-se ao empenho em elaborar planos 

de trabalho educativos individuais, familiares ou em grupo; propostas para elaboração de 

novos programas de colaboração educativa para indivíduos, famílias e grupos do território em 

risco social; planejamento e avaliação das atuações a partir da perspectiva educativa. 

A criação de plano educativo refere-se ao empenho de observação e análise dos 

processos educativos vigentes e do nível de socialização da comunidade; a provocação da 

demanda; diagnóstico, elaboração, análise, e devolutiva do acolhido ao grupo; potencial de 

intervenção na comunidade com estratégias participativas a partir da perspectiva educativa; 

atitude de tomar decisões e de resolver conflitos, levando em conta as necessidades dos 

acolhidos, a legislação vigente em cada caso e as orientações da organização em que trabalha. 

Em educação social para excluídos sociais realçamos a necessidade do uso da 

transposição didática pelo pedagogo enquanto um instrumento, através do qual se analisa o 

movimento do saber sábio (aquele que os cientistas descobrem) para o saber a ensinar (aquele 

que está nos livros didáticos) e através deste a realização do saber ensinado (aquele que 
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realmente acontece em sala de aula). Quanto a essa recomendação sugerimos as contribuições 

de Yves Chevallard em 1985 em seu livro La Transposition Didatique. 

O foco no trabalho em equipe refere-se ao empenho necessário a articulãção 

interdisciplinar nos diferentes aspectos da intervenção; a relação da coordenação da equipe de 

educadores com outros serviços profissionais; busca de formação permanente; atualização 

formativa em diversos aspectos para atualização das problemáticas emergentes, sejam 

individuais, familiares ou em grupo; e, saber interagir com as novas tecnologias suscetíveis de 

ser aplicadas no âmbito do trabalho educativo. 

A formação contínua é importante no projeto de educação social por favorecer o 

diagnóstico das próprias necessidades formativas; estimular a busca de recursos formativos 

diversos; facilitar a prática do “aprender a aprender”; socializar as experiência viabilizando o 

feedback na própria formação; favorecer a aprender com a própria prática por meio de acertos 

e erros; possibilitar aprender com a experiência dos colegas de profissão.  

Por mais que não tenha sido contemplado com uma formação inicial sintonizada com 

a Pedagogia Social, o educador social, tal como apontamos anteriormente, deverá buscar, de 

forma autônoma e ao mesmo tempo amparada pela instituição em que trabalha, se preparar 

para adquirir aqueles conhecimentos que lhe proporcionem suficiente bagagem científica, 

legal, administrativa, permitindo-lhe assim, justificar com objetividade o porquê de cada ação 

que realiza, seja orientação, intervenção, entre outras. 

A capacidade para gerir recursos é fundamental ao educador social, apesar dos parcos 

recursos que são destinados as políticas de assistência social, conforme verificamos no estudo 

financeiro da SEMTAS. 

 Essa habilidade é necessária para a análise e a utilização mais adequada dos recursos 

disponíveis no lugar da intervenção; e, a administração de recursos sociais a partir da 

perspectiva educativa. 

Ademais, lembramos o controle da emotividade. Isso significa maturidade suficiente 

para poder enfrentar situações, incidentes ou casos cuja resolução seja dificilmente 

compreensível ou aceitável para a própria pessoa. 

Nomeamos de inteligências emocionais e interpessoais o conjunto de relações 

interativas que se estabelecem nas intervenções sócio-educativas. Situaríamos esta 

inteligência no cerne das habilidades sociais e, portanto, no campo do saber fazer. Entretanto, 

devido a sua importância na educação social, damos-lhe uma visibilidade especial. O saber se 

relacionar com o excluído social significa tecer uma relação humana e profissional com os 

acolhido, colegas de trabalho e o pessoal das instituições parceiras. A interação social é 
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essencial para se conseguir a inclusão, a integração, a colaboração e a obtenção dos resultados 

das instituições sociais. 

Em espaços não escolares o potencial criativo é a mola propulsora da proatividade. 

Dentre os principais aspectos positivos desses educadores no atendimento dos excluídos 

sociais destacamos: o reconhecimento e aceitação da realidade, o potencial reflexivo de 

analisar e desempenhar as suas situações, o entusiasmo que permite cumprir com os objetivos, 

o desejo de transformar a realidade. Foram educadores que demonstraram caráter motivador, 

permitindo, a partir da realidade, captar os desajustes e dialeticamente contribuir para a 

melhoria do trabalho e das realizações com os acolhidos, com os colegas de trabalho e com a 

comunidade. 

  

 

 

5.4 SUSCITAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO SOCIAL: INTERFACES 

POSSÍVEIS COM OS EIXOS CONDUTORES, OS PRINCÍPIOS E OS SABERES DA 

FORMAÇÃO TRADICIONAL NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

A pesquisa revelou que a formação inicial dos pedagogos, enquanto atores 

oficialmente habilitados para o exercício da educação social, tem se distanciado das devidas 

compreensões sobre as singularidades desse campo. Diante da pesquisa, constatamos que na 

SEMTAS, esse é um dos maiores problemas a serem enfrentados.  

A revisão bibliográfica da área assinala que historicamente a educação social tem se 

constituído como lócus de atuação de educadores leigos, na maioria das vezes estagiários de 

cursos de licenciaturas que têm realizado sua formação centrada no processo de aprendizagem 

escolar. Essa constatação é preocupante dado os desafios de uma área complexa e 

contraditória que exige conhecimentos pertinentes e a apropriação de conceitos que 

favoreçam as práxis e as reflexividades necessárias ao contra-habitus da profissão. 

Nas informações construídas junto aos campos empíricos, ficou evidente que muitos 

educadores sociais da SEMTAS, especialmente os temporários contratados pela ATIVA, 

realizam cursos na área de formação de professores, no Ensino Superior, principalmente, em 

Pedagogia, sendo que outros sequer concluíram o Ensino Médio. Evidenciamos que esses 

educadores, efetivamente, se formam em serviço. É como se a própria profissão de educação 

social também fosse alvo de exclusão social.  

A imagem de exclusão dessa profissão se organiza quando verificamos que muitos 

educadores são jovens atuando com jovens socialmente vulnerabilizados, ambos sem direito 
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ao emprego e aos direitos sociais, sem remuneração adequada e sem auxílio transporte, 

colonizados pela ONG ATIVA que não dá conta da atenção necessária à profissionalidade e 

ao profissionalismo do educador social.  

 

O hibridismo da colonização cultural de Bhabha parece implicar uma 

condição e um processo. É uma condição do discurso colonial na sua 

enunciação, dentro da qual a autoridade colonial/cultural é construída em 

situações de confronto político entre posições de poderes desiguais. É 

também um processo de negociação cultural, um modo de apropriação e de 

resistência, do pré-determinado ao desejado. (BHABHA, 1994, p.120) 

 

 Foi fato constatado que na maioria das instituições investigadas, a formação 

acadêmica do educador social fica relativizada em detrimento da própria experiência 

profissional. São costureiras, marceneiros, operadores de micro, cozinheiras, domésticas, 

babás, entre outros, atuando como educadores sociais contratados pela SEMTAS, apesar de 

não terem esses os atores sociais considerados em nossa pesquisa. 

No olhar mais atento sobre o cotidiano dessas práticas educativas sociais,  observamos 

que a falta de formação específica cria entre os educadores sociais um abismo entre os 

sentidos da experiência que são produzidas e as vivências dos acolhidos nesses mesmos 

espaços. Além disso, o abismo torna-se ainda maior quando constatamos que, no cotidiano, as 

práticas se materializam baseadas num caráter assistencial, mecânico, desprovido de um 

necessário acompanhamento reflexivo. Isto contribui para intensificar a idéia de que o 

educador do campo social, atua, muitas vezes, sem formação acadêmica, desenvolvendo uma 

práxis extremamente fragilizada do ponto de vista de suas possibilidades educativas.  

Por outro lado, foi também observado, que quando existe a formação acadêmica do 

educador social, como no caso dos pedagogos funcionários efetivos da SEMTAS, sujeitos 

considerados mais precisamente em nossa pesquisa, geralmente, ela é descontextualizada da 

experiência da educação social. Conforme já apontamos, nos cursos de Pedagogia e nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil, a discussão sobre Pedagogia Social 

ainda é incipiente. As reflexões teóricas desta área durante muito tempo foram 

negligenciadas. Somente a partir da década passada, as universidades brasileiras e os eventos 

científicos começaram a se voltar para o estudo da educação social voltada para os segmentos 

sociais historicamente excluídos. 
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Embora os principais documentos das políticas educacionais brasileiras contemplem a 

democratização da educação e a qualidade de ensino para todos os cidadãos, ainda existem 

contradições e distanciamentos significativos entre o universo das leis, das idéias e das 

práticas realizadas, destacadamente na educação social.  

No Brasil, a superação da lógica do currículo mínimo para a formação do pedagogo, 

acontecimento marcante no contexto dos governos militares, foi rompida com a mais atual Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 9.394/96. Historicamente o curso de 

Pedagogia tem a sua origem vinculada à Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências, Letras e à 

de Educação, criada em 1937. Atualmente, a licenciatura em Pedagogia assegura a formação 

de profissionais da educação que diz:  

 

A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em Pedagogia ou 

em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 

garantida, nesta formação, a base comum nacional (LDB nº 9394/96, 

art. 64).  

 

 

Ademais, a abertura do fazer do pedagogo foi amplamente estendido por meio das 

prescrições das Diretrizes Curriculares 01/2006, documento que reforça a necessidade da 

formação de educadores para atuação em ambientes “não escolares”. Tal Diretriz torna visível 

os espaços de educação social não escolar trazendo avanços no que diz respeito às discussões 

da atenção integral e a valorização das minorias excluídas e a defesa dos seus direitos básicos. 

Esse documento nos faz pensar que a inclusão desta temática na formação do Pedagogo 

propiciará o respeito à diversidade dos educandos e a valorização de suas identidades. Estas 

questões estão retratadas no próprio documento do MEC:  

 

Enfatiza-se ainda que grande parte dos Cursos de Pedagogia hoje, tem como 

objetivo central à formação de profissionais capazes de exercer a docência 

na Educação Infantil, nos anos iniciais do ensino Fundamental, nas 

disciplinas pedagógicas para a formação de professores, assim como para a 

participação no planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de 

ensino, de sistemas educativos escolares, bem como organização e 

desenvolvimento de programas não-escolares (grifo nosso). Os 

movimentos sociais também têm insistido em demonstrar a existência de 

uma demanda ainda pouco atendida, no sentido de que os estudantes de 

Pedagogia sejam também formados para garantir a educação, com vistas à 

inclusão plena dos segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, 

culturais, econômicos e políticos (BRASIL, 2006, p.5).  
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Acreditamos que a formação do Pedagogo com base científica social é essencial. O 

educador, para atuar em espaços diversificados, assim como em espaços escolares, precisa 

saber aprender a refletir de forma crítica, científica e teórica, a fim de que possa agir de 

maneira compromissada, competente e responsável com diferentes classes sociais e contextos.  

Consideramos que as novas Diretrizes da Pedagogia indicam uma formação mais 

integral do educador e valorizam espaços educacionais que vão além da escola, estando 

implícitas as idéias de uma formação e atuação pedagógica que integre conceitos como: 

pensar, refletir, agir, transformar, articular, direcionar e coordenar. Estes aspectos envolvem 

um universo de conhecimentos e ações (FREIRE, 2003).  

O pedagogo, na sociedade em que vivemos, exerce a função de educador social ao 

atuar em empresas, hospitais, ONG, associações, igrejas, eventos, meios de comunicação de 

massa. Esses recentes panoramas de ação propõem funções para além da sala de aula. Nos 

dias atuais, o lema é de que onde houver uma prática educativa, se instala uma ação 

pedagógica. O processo de ensino-aprendizagem é vivenciado como ação que acontece no 

entorno de qualquer setor da sociedade, essa é grande caracterização da “sociedade do 

conhecimento” (GOHN, 2001).  

A Pedagogia deve ao mesmo tempo formar professores, preparar pessoas capazes de 

compreender e colaborar para a melhoria da qualidade em que se desenvolve a educação na 

realidade brasileira e envolver na formação a idéia de transformação social. 

Sobre isso vale a pena lembrar Graciani (2006), quando afirma que os estudantes de 

Pedagogia precisam ser formados para garantir a educação, com vistas à inclusão plena dos 

segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, culturais, econômicos e políticos. 

Esta concepção de formação do pedagogo voltada para o aspecto social, proporciona os meios 

necessários para que os sujeitos historicamente excluídos reflitam criticamente sobre o 

contexto no qual estão inseridos e reivindiquem seus direitos como cidadãos. Nesse sentido, a 

educação possui um papel fundamental na constituição da sociedade e a Pedagogia é um 

instrumento significativo na formação e constituição destes sujeitos.  

Diante das constatações assinaladas, é nosso interesse, nessa discussão, realçar as 

contribuições de estudos e pesquisas (FREIRE, 2003; GARCIA, 2001; IMBERNÓN, 2004; 

LIBANEO, 2005; NÓVOA, 1992; ROMANS, 2003; GOHN, 2006; TARDIF, 2000; 

SACRISTÁN, 2002) voltados para a construção de um modelo de formação do pedagogo 

para a educação social, à luz de propostas que levem a definir, caracterizar, analisar e associar 
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a formação do educador social a um modelo profissional que oriente os processos formativos. 

Nesse sentido, afirma Romans (2003, p.117): 

 
O perfil profissional e os saberes que os educadores sociais necessitam 

estão se tornando claros à medida que vão se definindo as suas funções, por 

meio da difusão do estudo sobre o tema, de especificação de tarefas que as 

administrações públicas fazem dos mesmos, das contribuições provenientes 

das associações que trabalham no campo do social e da reflexão que os 

próprios educadores realizam sobre a temática. 

 

Diante das evidências elucidadas, o presente capítulo tem por objetivo promover uma 

reflexão teórica sobre a contribuição que os estudiosos comprometidos com a formação do 

educador social têm pontuado. Entendemos que o objetivo de refletir sobre as contribuições 

dos pesquisadores progressistas e críticos da formação do pedagogo educador social se faz 

necessário, pois, não é viável a manutenção de profissionais leigos e/ou despreparados no 

enfrentamento dos espaços educativos não escolares. Considerar-se-á, portanto, que para o 

pleno desempenho profissional do educador social urge investimentos na formação inicial, na 

formação contínua, nas atividades de pesquisa, nas condições de trabalho, nos planos de 

carreira e salários. 

Nesse estudo, entendemos que a educação social é uma profissão que, mediante seu 

exercício, o conhecimento específico do educador se ponha a serviço da mudança e da 

dignificação da pessoa. Ser um pedagogo profissional da educação significa, nessa 

perspectiva, participar da emancipação das pessoas. Para Mclarem (2002), o objetivo da 

educação é ajudar a tornar as pessoas mais livres, menos dependentes do poder econômico, 

político e social. Assim, a profissão educação social tem essa obrigação intrínseca. 

 

Eixos condutores necessários à formação do Pedagogo-Educador Social  

 

A aproximação entre os locais de origem das propostas de educação social e de sua 

aplicação é o que torna viável o enxergamento das problemáticas da ação pedagógica 

reconhecedora da diversidade dos saberes e geradora de uma nova idéia de educação. Como 

uma estrutura fundamental para desenvolver a práxis pedagógica, a pedagogia social abre 

espaços sociais e políticos para as pessoas oprimidas desafiarem as várias formas de opressão 

de classe, raça e gêneros que são produzidas e reproduzidas pelas relações sociais dominantes 

(PETRUS, 2003).  

Quais saberes o pedagogo precisa ter acesso para significar seu exercício profissional 

em cenários de educação não-escolar? Acreditamos que, as principais provocações que devem 
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nortear a composição dos saberes dos educadores sociais são as suas experiências vividas, 

históricas e narrativas como instrumentos para a luta social. Assim, os grupos subalternos 

podem interpretar e reconstruir suas condições sociais opressivas em ação política 

significativa (MCLAREM, 2002, p.106). 

Pedagogos sociais permanecem leais ao desenvolvimento do sujeito responsável, auto-

reflexivo, e apóiam a noção de que o auto-reconhecimento pode levar à auto-determinação e, 

eventualmente, à práxis revolucionária (MCLAREM, 2002, p.107). 

Desde já pontuamos que a formação dos pedagogos educadores sociais deve visar 

cinco objetivos principais, bastante ambiciosos, para possibilitar a formação profissional. 

 O primeiro objetivo consiste em formar intelectualmente os pedagogos, sobretudo por 

meio de uma formação universitária de alto nível, contemplando cerca de cinco anos de 

universidade e por meio do incentivo da pesquisa sobre as Ciências da Educação e áreas 

correlatas (sociologia, antropologia, política, filosofia e história), enquanto condições 

propiciadoras da edificação de um repertório de conhecimentos específicos para a educação 

social. Esse primeiro objetivo exige, concretamente, que sejam desenvolvidos nas 

universidades ou Faculdades de Educação programas de pesquisa eficazes que possibilitem 

oferecer aos pedagogos sociais em formação conhecimentos para fundamentar e aperfeiçoar a 

sua prática.  

O segundo objetivo se refere ao reconhecimento de uma verdadeira carreira para o 

pedagogo educador social, comportando, inclusive, melhorias salariais relativas ao nível de 

formação dos atores.  

Um terceiro objetivo pontuado pela literatura crítica contempla a instauração de 

normas de acesso à profissão. Essas normas se inspiram no profissionalismo e visam avaliar e 

controlar a qualidade da formação dos educadores, bem como as condições físicas e 

financeiras disponibilizadas para os espaços não escolares.  

O quarto objetivo visa estabelecer uma ligação entre as instituições universitárias de 

formação de pedagogos sociais e os espaços não escolares. Essa parceria resulta na criação de 

diferentes redes de aproximação entre as universidades e os espaços de atenção pedagógica 

dos excluídos sociais. Os espaços não escolares tornam-se, assim, lugares de formação, de 

inovação, de experimentação e de desenvolvimento profissional, mas também, idealmente, 

lugares de pesquisa e de reflexão crítica. 

Finalmente, o último objetivo a ser pontuado para que se torne possível a formação 

profissional de pedagogos sociais consiste em fazer com que os espaços não escolares se 

tornem lugares mais favoráveis para o trabalho e para a aprendizagem dos educadores. Isso 
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significa dar mais espaço e tempo para que os pedagogos educadores sociais possam inovar e 

implantar novos métodos, para que desenvolvam um profissionalismo colegiado, entre outras 

ações. Com esse quinto objetivo, deseja-se também desburocratizar a rede de atendimento não 

escolar e dar mais autonomia aos educadores sociais que se encontram na gestão dos estabele-

cimentos e na formulação dos projetos pedagógicos locais. 

É preciso lembrar que estes cinco objetivos gerais apontados pelos estudiosos se 

inserem em um projeto mais amplo que é o da formação profissional dos educadores sociais e 

da profissionalização do pedagogo educador social.  Essas ações representam tentativas para 

elevar os saberes e o prestígio do educador social e seu espaço de trabalho tanto dos pontos de 

vista científico e intelectual, quanto social e econômico. 

Sobre a formação de pedagogos sociais, os estudos e pesquisas dos teóricos 

(IMBERNÓN, 2004; FREIRE, 2003; LIBÂNEO, 2005; NÓVOA, 1992; RAMALHO, 2003; 

TARDIF, 2000; SACRISTÁN, 2003) assinalam que, para a realização da formação 

profissional faz-se necessário considerar cinco eixos fundamentais, quais sejam: a formação 

inicial, o exercício profissional, a formação continuada, a pesquisa pedagógica e a pesquisa 

colaborativa. Para estes estudiosos, desconsiderar um desses eixos, limita o alcance da 

formação profissional do pedagogo educador social, logo somente por meio da complexa 

articulação totalitária desses eixos é que essa meta se torna possível. 

 

A formação inicial como eixo para a formação profissional do pedagogo educador social 

 

     De acordo com Imbernón (2004), a formação inicial é o começo da socialização 

profissional, a assunção da internalização de princípios e regras práticas. Essa formação deve 

garantir a reflexão educativa, vinculando constantemente teoria e prática. 

  Para uma formação inicial proporcionadora da profissionalização na educação social, é 

necessária uma formação flexível, o desenvolvimento de atitude crítica que englobe formas de 

cooperação e trabalho em equipe e constante receptividade a tudo o que ocorre, pois a 

formação inicial deve preparar para uma profissão que exige que se continue a estudar durante 

toda a vida profissional. Não se trata, pois, de aprender um ofício no qual predominam 

estereótipos técnicos, assim como prescrevem a formação tradicional ancorada no capitalismo 

neoliberal, e sim de apreender os fundamentos de um fazer profissional, o que significa saber 

por que se realizam determinadas ações ou se adotam algumas atitudes concretas, e quando e 

por que será necessário fazê-lo de outro modo (IMBERNÓN, 2004). 

     Na formação para a aquisição do conhecimento profissional pedagógico básico, o 
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educador social precisa acreditar que deve haver lugar para a mudança. A formação de 

qualquer nível educativo não pode permitir que ao valores, as tradições e os costumes 

cristalizados impeçam que se ponha em prática a consciência crítica nem que dificultem a 

geração de novas alternativas que tornem possível uma melhoria da profissão nos espaços não 

escolares. 

     É por meio da formação inicial que se possibilita o acesso aos saberes em âmbitos 

científico, cultural, político, filosófico, psicopedagógico e pessoal que deve capacitar o futuro 

pedagogo social a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando 

reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários. De acordo com Libâneo (2005), a 

formação inicial do educador, deve ser entendida como um processo que tem seu espaço de 

realização em instituições formadoras, cujo currículo deve considerar diferentes áreas, numa 

perspectiva articulada: fundamentos gerais da educação (sociologia, antropologia, política, 

história e filosofia), instrumentalização didática, os ensinos dos conhecimentos específicos, 

noções de gestão escolar, noções de educação infantil, noções de educação inclusiva, noções 

de educação de jovens e adultos, noções de educação tecnológica, noções de espaços não 

escolares e a compreensão de prática de ensino em pedagogia social.  

     Essa formação deve evitar a imagem de um modelo profissional assistencial e 

voluntarista, que conduza a um posterior papel de técnico e conteudista, reflexo de um tipo de 

educação que serve para adaptar de modo acrítico os indivíduos à ordem social e torna os 

educadores sociais vulneráveis ao entorno econômico, político e social, modelo esse já 

discutido no capítulo um desta tese. 

     Para a formação social, é necessário estabelecer uma formação inicial que 

proporcione conhecimentos válidos e atitudes interativa e dialética que conduza: a valorizar a 

necessidade de uma atualização permanente em função das mudanças que se produzem; a 

criar estratégias e métodos de intervenção, cooperação, análise, reflexão; e a construir um 

estilo rigoroso de investigação (LIBÂNEO, 2004). 

     O currículo formativo para assimilar um conhecimento profissional básico deve 

promover experiências interdisciplinares que permita ao futuro educador integrar os 

conhecimentos e os procedimentos das diversas disciplinas do currículo.  Isso implica, 

inclusive, efetuar análise das práticas nos espaços não escolares para valorizar os pressupostos 

a elas subjacentes, aprendendo a decodificá-los e a contextualizá-los (PIMENTA, 2005). 

Dentre os saberes curriculares da formação inicial que julgamos fundamentais para a 

formação do pedagogo social destacamos: Capitalismo e Exclusão Social; Educação, 

Democracia e Direitos Humanos; Políticas Públicas e a Aplicação dos Estatutos e da Lei 
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Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei nº 8.742/93); Educação Popular: Prática da 

Liberdade e da Autonomia; Piscologia Social e Exclusão/Inclusão; Redes Sociais – 

Planejamento, Estrutura e Sustentabilidade; Educação Social, Pedagogia Social e Espaços 

Não Escolares: Histórico e Conceitos; Pedagogia Social e Intervenção Socio-Educativa; 

Animação Sócio-Cultural – da Criança ao Idoso; Educação Não-Formal de Jovens e Adultos – 

suas Metodologias e Implicações; Educação Comunitária – Contextos e Significados; 

Pedagogia Social e o Trabalho em Comunidades em risco social; Elaboração e Avaliação de 

Projetos Comunitários/Projetos Sociais (FREIRE, 2003; MCLAREM, 2002; ROMANS, 

2003; SIMSOM, 2001). 

A perspectiva da educação social convida os educadores a confabularem um projeto 

reflexivo em torno de seu trabalho não escolar. Tal projeto diz respeito à compreensão do 

mundo, como sendo cada vez mais constituído de informações e de condutas, em que o 

indivíduo é obrigado a viver realizando escolhas contínuas que passam a compor a sua 

narrativa de identidade, sempre aberta as revisões. 

Giddens (1997) supõe que a liberdade reflexiva está na própria base de emancipação dos 

sujeitos, educadores e educandos, na medida em que cria condições subjetivas para inserções 

transformadoras na variedade das práticas revolucionárias. Na reflexividade repousa a energia 

da cognoscitividade dos agentes sociais, realçando o peso e a importância das teorias sociais 

para o projeto de educação social que destina aos educadores uma forte influência sobre as 

configurações e representações institucionais, inclusive dos espaços não escolares. Nesse 

sentido, propomos a difusão da reflexividade (no sentido sociológico, filosófico, 

antropológico, histórico e político) como possibilidades que se amplia em função dos próprios 

exercícios de autonomia e de criatividade nos campos de conhecimento, procedimento e 

atitude dos educadores sociais. 

Propomos aos educadores sociais a reflexividade sociológica para que tenham uma base 

teórico-metodológica, que sirva para pesquisar os fenômenos sociais condicionantes dos 

acolhidos, tentando explicá-los e analisá-los à luz das relações sociais constituídas, bem 

como, para compreender as diferenças sociais e culturais dos excluídos; propomos a 

reflexividade filosófica para que os educadores sociais se envolvam com a investigação, a 

argumentação, a análise e a discussão das idéias sobre o mundo, o homem e o ser, assim 

como, para que se movam pela inquietude gerada pela curiosidade na tentativa de 

compreender e questionar os valores e as interpretações sobre a realidade proposta pelo senso 

comum e pelas convenções hegemônicas; propomos a reflexividade antropológica para que o 

educador social possa detalhar, tanto quanto possível, os acolhidos excluídos e com eles se 
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relacionar, seja nos aspectos físicos ou na especificidade cultural que envolve diversas 

dimensões – universo psíquico, os mitos, os costumes, os rituais, as histórias de vida 

peculiares, a linguagem, os valores, as crenças, as leis, as relações de parentesco, entre outros 

tópicos de investigação antropológica;  propomos a reflexividade histórica para que os 

educadores sociais possam entender e formar os educandos tomando como referência os 

diferentes recortes de tempo e de espaço dos sujeitos, concomitante, à análise de processos e 

de eventos ocorridos no tempo passado e com vistas as possibilidades do tempo futuro; 

propomos a reflexividade política para que os educadores sociais construam com os 

educandos o significado de sociedade, de comunidade e de poder, entre outras definições 

próprias das discussões políticas necessárias a compreensão e a possibilidade de convivência 

na coletividade. 

 Nos países pobres do capitalismo, o que se observa com relação à formação inicial do 

pedagogo, de maneira geral é o aligeiramento desse processo, o enxugamento das disciplinas 

de fundamentos gerais do currículo, bem como das específicas, e o incentivo da formação em 

serviço, cuja redução de carga-horária de trabalho não é realizada, inviabilizando, assim, o 

aprofundamento dos estudos que devem embasar a formação científica e pedagógica do 

educador (LIBÂNIO, 2005).   

 

O exercício da profissão nos espaços não escolares como eixo da formação do pedagogo 

social 

 

 

O ambiente escolar e o não escolar são os lugares de aprendizagem que devem ser 

privilegiados na formação do pedagogo. Podemos, pois, compreender também os espaços não 

escolares como uma comunidade de aprendizagem, no sentido de que as pessoas aprendem 

com as organizações sociais e essas aprendem com as pessoas, em um sistema de interações 

baseadas no compartilhamento de objetivos, valores e práticas (LIBÂNEO, 2005). Os espaços 

educativos devem ser vistos como espaços de formação e de aprendizagem, construídos pelos 

seus componentes, um lugar em que os profissionais podem decidir sobre o seu trabalho e 

aprender mais sobre sua profissão. Dessa forma, podemos compreender que os ambientes não 

escolares se constituem e se organizam como espaços de aprendizagem, comunidade de 

aprendizagem, em que educadores e acolhidos aprendem participando das interações que nela 

ocorrem (PARK, 2001).  
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A organização não escolar de acolhimento da criança e jovem excluídos sociais, além 

da função de inclusão social que se incubem, também é um espaço de compartilhamento de 

significados, de conhecimento, de ação e de recriação ativa da cultura. A organização não 

escolar é um lugar de compartilhamento de valores e práticas, por meio do trabalho conjunto e 

da reflexão compartilhada sobre planos de trabalho, problemas, soluções, relacionados com a 

formação humana e escolar dos acolhidos. Portanto, a escola é um lugar de aprender a 

profissão Pedagogia (FERNANDES, 2001). 

Se os espaços não escolares de atenção pedagógica como um todo são ambientes 

educativos, compreende-se que todas as pessoas que trabalham neles devem participar de 

tarefas educativas, ainda que estas não sejam da mesma natureza. Por exemplo, são práticas 

educativas as relações da direção com os educadores, dos educadores entre si, dos acolhidos 

entre si, dos diversos profissionais que atuam no chão desses espaços, o modo como a 

secretaria atende, a distribuição da merenda escolar, a higiene do ambiente, as reuniões 

pedagógicas, entre outros. Dessa forma, tais espaços são ambientes formativos, de modo que 

seus profissionais e usuários aprendem com as formas de organização. 

Para Imbernón (2004), a formação centrada nos espaços do ofício profissional envolve 

todas as condições necessárias para desenvolver os programas de formação, pois é o campo 

empírico que, por excelência, proporciona respostas às demandas, bem como deve ser o 

campo empírico para responder às necessidades das instituições superiores. Quando se fala de 

formação centrada nos espaços de ofício profissional, entende-se que as próprias instituições 

transformam-se em lugar de formação prioritária diante de outras ações formativas. Estas 

prerrogativas, ao proporem um novo enfoque para redefinir os conteúdos, as estratégias, os 

protagonistas e os propósitos da formação do pedagogo social, sinalizam para além de uma 

simples mudança de lugar da formação (TARDIF, 2000). 

O exercício profissional deve ser considerado, pois, é o foco do processo ação-

reflexão-ação (RAMALHO, 2003). Nessa perspectiva, os espaços do ofício do pedagogo 

devem ser considerados: para uma reconstrução da cultura institucional enquanto processo; 

para propor a interdependência dos pedagogos, em vez do corporativismo profissional; para 

propor a comunicação, em vez do individualismo e isolamento; para propor a autonomia, em 

vez da dependência; e para desenvolver a auto-regulação e a crítica colaborativa, em vez da 

direção autoritária e externa (IMBERNÓN, 2004). 

Assim, as práticas nas instituições educativas devem favorecer uma visão integral 

dessas relações e devem levar necessariamente a analisar a estreita relação dialética entre 

teoria e prática educativa; devem ser o eixo central em que se processe a formação do 
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conhecimento profissional básico do educador; e devem servir de estímulo às propostas 

teórico-práticas formais, de maneira a permitir que os alunos interpretem, reinterpretem e 

sistematizem sua experiência, tanto intuitiva como empírica (GARCIA, 2001). 

 

A formação continuada como eixo da formação do pedagogo social 

 

A formação continuada refere-se àquelas atividades que auxiliam os educadores a 

melhorar o seu desempenho profissional e o seu desenvolvimento pessoal. As atividades de 

formação continuada compreendem a participação na gestão da instituição, nas reuniões 

pedagógicas, nos grupos de estudo, nas trocas de idéias sobre o trabalho, bem como 

compreendem cursos ministrados pelas secretarias da educação, congressos, capacitação de 

educadores a distância etc. Nesta etapa, a consolidação do conhecimento profissional 

educativo mediante a prática apóia-se na análise, na reflexão e na intervenção sobre situações 

de ensino e aprendizagem concretas relacionadas a um contexto educativo determinado e 

específico (LIBÂNEO, 2005). 

Quando se relaciona o conhecimento profissional ao contexto educativo, as 

características daquele se enriquecem com infinidades de matizes que não é possível antecipar 

em um contexto ideal ou simulado. É num contexto específico que o conhecimento profis-

sional se converte em um conhecimento experimentado por meio da prática. Quando falamos 

de contextos específicos, referimo-nos tanto aos lugares concretos (instituições escolares) 

como aos ambientes sociais e profissionais em que se produz a educação (comunidade). Nesse 

conhecimento profissional contínuo interagem múltiplos indicadores: a cultura individual e 

das instituições educativas, a comunicação entre os educadores e o pessoal de apoio, a 

formação inicial recebida, a complexidade das interações da realidade, os estilos de gestão 

institucional que se estabelecem em cada contexto, as relações e a compreensão por parte da 

sociedade escolar, as relações e os sistemas de apoio da comunidade profissional, entre outras 

(NÓVOA, 1992).  

A formação permanente do educador deve ajudar a desenvolver um conhecimento 

profissional que permita avaliar a necessidade potencial de uma inovação educativa nas 

instituições; deve desenvolver habilidades básicas no âmbito das estratégias de ensino-

aprendizagem em um contexto determinado, do planejamento, do diagnóstico e da avaliação; 

deve proporcionar as habilidades para ser capaz de modificar as tarefas educativas 

continuamente, em uma tentativa de adaptação à diversidade do contexto e a heterogeneidade 

dos alunos; e deve comprometer-se com o meio social. Tudo isso supõe uma formação 
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permanente que desenvolva processos de pesquisa que retorne para o desenvolvimento da 

organização, das pessoas e da comunidade educativa que as envolve (NÓVOA, 1992). 

Essa formação permanente se caracteriza por estar fundamentada em aprender 

continuamente de forma colaborativa, participativa, isto é, analisar, experimentar, avaliar e 

modificar juntamente com outros colegas ou membros da comunidade; por aprender mediante 

a reflexão individual e coletiva, bem como mediante a resolução de situações problemáticas 

da prática; por aprender a compartilhar problemas, fracassos e sucessos com os colegas em 

um ambiente formativo de colaboração e de interação social; por elaborar projetos de trabalho 

conjuntos e vinculá-los à formação mediante estratégias de pesquisa-ação (NÓVOA, 1992). 

Tudo isso implica em uma revisão crítica e ativa dos conteúdos e dos processos da 

formação permanente do professor, em detrimento de um conhecimento profissional passivo, 

dependente e subordinado a um conhecimento externo, como propõe a formação para atender 

as exigências da reestruturação produtiva. 

A partir dessa perspectiva, a pedagogia social incorpora um conhecimento profissional 

que permite criar processos de intervenção próprios e autônomos. 

A intensificação das interações econômicas, políticas e culturais transnacionais 

assumiu proporções tais que repercutem diretamente nas demandas sociais e nas políticas 

públicas, exigindo que se reexamine, constantemente, a questão da formação profissional e 

humana neste contexto em contínuas transformações. A formação continuada é entendida 

como a melhor forma para capacitar em serviço, em função da redução de gastos e tempo no 

processo de qualificação dos trabalhadores (CASTRO, 2001). 

Esse contexto é reflexo da Reforma do Estado brasileiro que está ancorada na idéia de 

Estado Mínimo, a qual, por sua vez, reabilita o mercado como instância reguladora por 

excelência das relações econômicas e sociais, numa evidente contraposição ao Estado de Bem 

estar social (welfare state). Trata-se, por conseguinte, de libertar a acumulação de todas as 

amarras e restrições a ela impostas pela regulação exercida na esfera política. A globalização, 

entendida por Demo (1995) como conjunto de relações sociais que se traduzem na 

intensificação das interações transnacionais, sejam elas práticas interestatais, práticas 

capitalistas globais ou práticas sociais e culturais nacionais, traz à tona a desigualdade de 

poder no interior dessas relações. Essas "trocas" desiguais afirmam-se pelo modo como as 

entidades ou fenômenos dominantes se desvinculam dos seus âmbitos, espaços e ritmos locais 

de origem e, correspondentemente, pelo modo como as entidades e fenômenos dominados, 

depois de desintegrados e desestruturados, são revinculados aos seus âmbitos, espaços e 

ritmos locais de origem. Neste duplo processo, quer as entidades ou fenômenos dominantes 
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(globalizados), quer os dominados (localizados) sofrem transformações internas. 

 

A pesquisa sobre o trabalho pedagógico como eixo da formação profissional 

 

A idéia do educador social como pesquisador do seu trabalho pedagógico se constitui 

em um elemento essencial da reflexão da prática. A pesquisa possibilita ao professor o 

distanciamento da racionalidade técnica, veemente nas políticas brasileiras de formação de 

educadores, conforme pontuamos no capítulo anterior. O educador se constitui construtor da 

sua prática, de saberes; quando no contexto singular da sua prática sob finalidades de 

pesquisas, busca criar situações mediadas por valores e critérios educativos (RAMALHO, 

2003). 

O pedagogo social como pesquisador toma sua prática como objeto de estudo, para 

transformá-la e conseqüentemente reconstruí-la. Deve atender ao contexto não escolar, sob 

uma perspectiva ética, numa dinâmica dialética de produção de novas práticas a partir de 

teorias, possibilitando revê-las num movimento espiral do currículo (ARROYO, 1999; 

RAMALHO, 2003). 

 

 

A pesquisa, enquanto eixo da formação profissional, possibilitará ampliar a 

potencialidade do educador em relação às condições de seu trabalho 

(RAMALHO, 2003, p. 33). 

 

 

Incorporar a pesquisa como um dos componentes da formação profissional significa 

utilizá-la como ferramenta para a reflexão crítica da prática enquanto construção de novos 

saberes, para proporcionar a autonomia profissional que se constrói no coletivo do trabalho. 

Dessa forma, a pesquisa se orienta também à construção de debates sobre as experiências vi-

vidas, sobre outras experiências de pesquisa, para refletir sobre o trabalho profissional do 

coletivo como categoria. A inovação educativa depende, sobretudo, de um processo de 

pesquisa por meio da reflexão-crítica do educador para a transformação não só do currículo 

como também do contexto social. 

Para a literatura crítica, a função do educador-pesquisador aproxima-se do profissional 

que participa na produção de saberes com métodos e estratégias sistematizadas, utilizando a 

pesquisa como mecanismo da aprendizagem. Nessa perspectiva, o educador também se 

profissionaliza na medida em que participa de um coletivo como prática social, que reflete, 

constrói saberes e habilidades, caminho para uma autonomia profissional.  
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A atitude para a pesquisa supõe utilizar métodos e o saber das ciências como 

referências na construção dos outros saberes e habilidades que, ligados às posições críticas e 

ao contexto, possibilitarão as potencialidades dos educadores para a inovação educativa. 

Nossa preferência pelo termo potencialidade para a inovação educativa nos leva a considerar 

que as transformações educativas não só dependem do educador social, embora ele seja uma 

peça fundamental no sistema complexo que representa a instituição social não escolar 

(ROMANS, 2001). 

As pesquisas pedagógicas orientam à construção dos saberes como parte de um 

processo de profissionalização. Os saberes oriundos das pesquisas devem retornar ao trabalho 

para solucionar as situações-problemas nos contextos do exercício da profissão. Essa 

modalidade de pesquisa tem um caráter prático, com características diferentes dos 

conhecimentos que emergem da pesquisa acadêmica, pois está ligada aos contextos 

específicos, no entanto, pode se apoiar nas teorizações das pesquisas acadêmicas (TARDIF, 

2002).  

Em linhas gerais, concluímos que o eixo da pesquisa pedagógica na formação 

profissional do educador social fundamenta-se na capacidade de formular questões válidas 

sobre a própria prática, fixando objetivos e chegando a resultados que respondem as 

demandas do cotidiano institucional. 

Nessa perspectiva, o saber dos educadores sociais é entendido como alvo de 

combinações constantes entre o que eles são (cognição, emoção, crenças, expectativas, 

história pessoal, entre outras) e o que fazem. O ser e o agir devem ser vistos como dois pólos 

integrados, como resultados dinâmicos das próprias transações inseridas no processo de 

trabalho educativo. 

Os estudiosos da formação do pedagogo social situam o saber na interface entre a 

dimensão individual e a dimensão social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua 

natureza social e individual como um todo. Para tanto, tais estudiosos consideram alguns 

aspectos, entendidos como princípios ou “fios condutores” dos saberes educativos, quais 

sejam: saberes e trabalho, diversidade do saber, temporalidade e trabalho interativo. No que 

diz respeito aos saberes compositores da formação profissional, os estudiosos destacam: 

saberes da formação científica e pedagógica, saberes disciplinares, saberes curriculares e 

saberes experienciais (TARDIF, 2002, p.16). 
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Princípios influenciadores dos saberes da educação social 

 

Pensar na formação do pedagogo social requer pensar nos saberes próprios da 

profissão. Sobre isso, realçamos duas considerações importantes. Primeiro, os princípios que 

fundamentam os saberes, quais sejam: saber e trabalho, diversidade do saber, temporalidade 

do saber e a interatividade e saber. E a seguir, apresentamos os saberes da educação social: 

saberes da formação científica e pedagógica, saberes disciplinares, saberes curriculares e 

saberes experienciais.  

Nesse item do estudo, primeiramente refletiremos sobre os princípios  influenciadores 

dos saberes para, a seguir, refletir sobre as modalidades dos saberes do educador social, de 

acordo com as contribuições dos aportes teóricos consultados.   

Um primeiro princípio realça que o saber dos educadores deve ser compreendido em 

íntima relação com o seu trabalho no espaço não escolar. Em outras palavras, embora os 

pedagogos sociais utilizem diferentes saberes, essa utilização se dá em função do seu trabalho, 

das situações e dos recursos ligados a esse trabalho. Isso significa que as relações dos 

pedagogos sociais com os saberes nunca são relações estritamente cognitivas, mas que são 

relações mediadas pelo trabalho que lhes fornece princípios para enfrentar e solucionar 

situações cotidianas. 

A relação saber e trabalho indica que o saber do pedagogo social traz em si mesmo as 

marcas de seu trabalho, que ele não é somente utilizado como um meio no trabalho, mas é 

produzido e modelado no e pelo trabalho. Trata-se, portanto, de um trabalho multidimensional 

que associa elementos relativos à identidade pessoal e profissional do seu trabalho diário.  

Um segundo princípio que os teóricos consideram no âmbito da formação profissional 

do pedagogo social é a idéia de diversidade ou de pluralismo do saber. Quando questionados 

sobre o seu saber, os pedagogos sociais se reportavam a teorias e práticas, falavam dos 

saberes curriculares, dos programas e dos livros didáticos escolares, apoiavam em 

conhecimentos disciplinares relativos às matérias ensinadas, fiavam-se em sua própria 

experiência e apontavam certos elementos de sua formação inicial ou continuada. Em suma, o 

saber dos educadores sociais é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio 

exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de 

fontes variadas e de diversas naturezas (TARDIF, 2002). 

O saber dos educadores contém teorias e práticas cuja origem social é patente. Por 

exemplo, alguns saberes provêm da influência da família, da escola que o formou, das 

universidades ou das escolas normais, outros estão ligados à instituição de trabalho escolar 
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(programas, regras, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades), outros,  provêm dos 

cursos de capacitação e congressos, entre outros. Nesse sentido, o saber profissional está na 

confluência de vários saberes oriundos da família, da sociedade, da instituição escolar, das 

universidades e de outros atores educacionais. 

Por isso, ao se falar em formação profissional do pedagogo social, deve-se levar em 

consideração o que eles nos dizem a respeito de suas relações sociais com os grupos, 

instâncias e organizações com as quais eles convivem e trabalham. 

O saber dos educadores sociais também se baseia no princípio da temporalidade, uma 

vez que é adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional. Dizer 

que o saber dos pedagogos sociais é temporal significa dizer que é histórico e que ensinar 

supõe aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho.  

Para Tardif (2002, p. 20), antes mesmo de começar a trabalhar oficialmente, o 

educador já sabe, de muitas maneiras, o que é o ensino por causa de toda a sua história escolar 

anterior. Além disso, as pesquisas desse estudioso mostram que esse saber herdado da 

experiência escolar anterior é muito forte, que ele persiste através do tempo e que a formação 

universitária não consegue facilmente transformá-lo. 

Outro dos princípios é a idéia de trabalho interativo. O exercício da profissão do 

pedagogo social só ocorre fundamentalmente através da interação humana.  

O “fio condutor” trabalho interativo compreende, segundo os teóricos, as 

características da interação humana que marcam o saber dos atores que atuam juntos, como os 

educadores e seus alunos e a sua relação com os gestores. A preocupação com esse saber está 

ligada à relação de poderes, regras, valores, ética e as tecnologias mobilizadas pelos atores 

sociais na interação concreta (TARDIF, 2002).  

Todos os fundamentos assinalados propõem que a formação para a educação social 

seja repensada, levando em conta os saberes dos pedagogos sociais e as realidades específicas 

de seu trabalho cotidiano. Repensar a formação para os espaços não escolares significa 

encontrar nos cursos de formação de pedagogos sociais uma nova articulação entre os 

conhecimentos produzidos pelas universidades e pelas suas implicações para os saberes 

desenvolvidos pelos educadores no contexto de suas práticas cotidianas (IMBERNÓN, 2004). 

Até agora, a formação para a educação social esteve dominada, sobretudo, pelos 

conhecimentos disciplinares, produzidos sem significativa conexão com a ação profissional, 

devendo, em seguida, serem aplicados na prática por meio de estágios somente escolares. 

Essa visão disciplinar e “aplicacionista” da formação do pedagogo não possibilita a formação 

do pedagogo social (GOHN, 2006). 
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Para as últimas Diretrizes Curriculares Nacionais,  

 

nos termos do projeto pedagógico das instituições formadoras de 

pedagogos, a integralização de estudos será efetivada por meio de: IV 

- estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 

assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 

ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam 

atitudes éticas, conhecimentos e competências (DCN, 2006, art. 8). 

  

 

Essa alternativa de formação conduz o educador a uma postura crítica, pois permite a 

percepção das contradições da profissão, quais sejam: a alienação profissional, as condições 

de trabalho, a estrutura hierárquica, entre outras. A formação profissional do pedagogo social 

implica em formar o pedagogo na mudança e para a mudança por meio do desenvolvimento 

de capacidades reflexivas em grupo e de uma verdadeira autonomia profissional 

compartilhada, já que a profissão deve associar o conhecimento com o contexto. Isso provoca 

uma mudança nos posicionamentos e nas relações com os profissionais, já que isolados eles 

se tornam mais vulneráveis ao entorno político, econômico e social (FREITAS, 2002). 

 

Saberes necessários para a educação social do pedagogo 

 

Conforme já pontuamos, a relação dos pedagogos sociais com os saberes não se reduz 

a uma função de transmissão dos conhecimentos constituídos. A prática educativa não escolar 

integra diferentes saberes, com os quais mantém diferentes relações. Pode-se definir o saber 

para a pedagogia não escolar como um saber plural, formado pela internalização de saberes 

oriundos da formação científica e pedagógica, de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais.  

Os saberes da formação científica, proveniente das ciências da educação, referem-se 

ao conjunto de saberes transmitidos nos fundamentos gerais dos cursos das instituições 

promotoras da formação de pedagogos (escolas normais, universidades ou faculdades das 

ciências da educação). O pedagogo e o ensino constituem objetos de saber para as ciências 

humanas e para as ciências da educação. Os conhecimentos da formação inicial se 

transformam em saberes destinados à formação científica e, caso sejam incorporados à prática 

educativa, esta transforma-se em prática científica, em tecnologia da aprendizagem, por 

exemplo. No plano institucional, a articulação entre as ciências e a prática educativa se 
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estabelece, concretamente, através da formação contínua dos educadores. Com efeito, é, 

sobretudo, no decorrer de sua formação que os educadores entram em contato com as ciências 

da educação (IMBERNÓN, 2004).  

Os saberes da formação pedagógica é fruto da atividade que mobiliza diversos 

saberes que podem ser chamados de pedagógicos. Esses saberes apresentam-se como 

concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa orientando a atividade 

educativa. É o caso, por exemplo, das teorias pedagógicas da escola tradicional, da escola-

nova, da escola libertadora, entre outras, as metodologias dos ensinos, conhecimentos 

específicos. Os saberes pedagógicos são incorporadas à formação inicial dos pedagogos, 

fornecendo, por um lado, um arcabouço ideológico à profissão e, por outro, algumas técnicas 

(LIBÂNIO, 2005; PIMENTA, 2005). 

Além dos saberes científicos e pedagógicos, a prática educativa não escolar incorpora 

os saberes disciplinares que são conhecimentos sociais definidos e selecionados pela institui-

ção universitária. Estes saberes devem integrar-se igualmente à prática educativa através da 

formação (inicial e contínua) dos educadores nas diversas disciplinas oferecidas pela escola 

regular. São saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento que dispõem a 

nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas escolas, sob a forma de 

disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos.  

Ao longo de suas carreiras, os educadores sociais se apropriam de saberes que podem 

ser chamados de saberes curriculares. Estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados. Apresentam-se concretamente sob a forma de 

programas educacionais (objetivos, conteúdos, métodos) que os educadores constroem e 

aplicam. 

Finalmente, os próprios educadores sociais, no exercício de suas funções e na prática 

de sua profissão, desenvolvem saberes experienciais. Tais saberes são baseados em seu 

trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes práticos brotam da 

experiência e são por ela validados.  

Os saberes experienciais são formados de todos os demais, porém moldado, polido e 

submetido às certezas construídas na prática e na experiência. Nesse sentido, os teóricos 

(FREIRE, 2003; ROMANS, 2001; SACRISTAN, 2002; TARDIF, 2002) assinalam que o 

educador avança quando considera os saberes da prática cotidiana e da experiência vivida ao 

longo da formação profissional, pois isso leva ao seu reconhecimento enquanto sujeito 

produtor de saberes socialmente legítimos, oriundos de sua prática. 
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Para Tardif (2002), somente a partir do momento em que os educadores manifestarem 

suas próprias idéias a respeito dos saberes da formação inicial, do saber disciplinar, do saber 

curricular e dos saberes experienciais é que concorrerão ao acesso da formação profissional na 

atuação de espaços não escolares.  

Nessa perspectiva, a formação do pedagogo social deve ir além do desenvolvimento de 

competências para o exercício técnico-profissional, reduzindo-se a uma formação pragmatista, 

simplista e prescritiva. Conforme já pontuamos, o documento das recentes Diretrizes para a 

Formação dos pedagogos propõe alguns princípios norteadores para uma reforma curricular e 

enfatiza eminentemente a atuação nos espaços não escolares. 

Diante da abertura desta possibilidade, a formação profissional para o magistério propõe 

a identidade do pedagogo social na perspectiva de ator ou agente social, pois defende uma 

discussão sociológica, antropológica, política, filosófica e histórica global que contempla 

desde a formação inicial, continuada, pesquisa e o envolvimento com espaços não escolares 

até a reflexividade das condições de trabalho, salário, carreira e organização da categoria 

(ROMANS, 2001). 

A educação é concebida como uma prática social e um processo lógico de emancipação. 

O referencial para as propostas de formação dos pedagogos sociais visa à construção coletiva 

de um projeto alternativo capaz de contribuir, cada vez mais, para o desenvolvimento de uma 

educação de qualidade social para todos, inclusive nos espaços não escolares (FREITAS, 

2002). 

A formação de pedagogos como agentes sociais ocorre num processo formativo em que 

um dos pilares fundamentais é a formação teórica de qualidade social, que implica considerar, 

nas reformulações curriculares, a importância do espaço não escolar para análise da educação 

como disciplina, seu campo de estudo e status epistemológico, buscando a compreensão da 

totalidade do processo de trabalho educativo no atendimento ao excluído social. 

A formação do pedagogo como ator social desenvolve-se na perspectiva de uma 

educação crítica e emancipadora, o que requer: o fortalecimento do vínculo entre os saberes e 

a realidade social mais ampla, com a qual deve manter estreitas relações; a unicidade entre 

teoria e prática; a integração de todo o pessoal da instituição; a autonomia como processo 

coletivo e solidário de busca de construção permanentes;  a associação entre os saberes sócio-

políticos da educação e a escola; e a ascensão salarial e funcional do educador social. 

 Para Imbernón (2004), podemos realizar uma excelente sistemática de aprendizagem 

profissional por meio da articulação entre formação inicial, formação continuada, pesquisa 

pedagógica, pesquisa colaborativa e exercício profissional, no entanto se os outros fatores 
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(salário, estruturas, níveis de decisão, níveis de participação, carreira, clima de trabalho, 

legislação trabalhista etc.) não estão suficientemente garantidos, depararmo-nos novamente 

com o paradoxo da falsa formação profissional ancorada na proletarização do educador.  

Concluindo, a formação é um elemento importante de desenvolvimento profissional, 

mas não é o único e talvez não seja o decisivo. O desenvolvimento profissional do pedagogo 

social pode ser concebido como uma intenção sistemática para melhorar a prática, os conheci-

mentos profissionais, com o objetivo de potencializar a qualidade da educação social, da 

pesquisa e da gestão institucional. Esse conceito inclui o diagnóstico das necessidades 

pedagógicas, financeiras e institucionais do educador como membro de um grupo 

profissional, o desenvolvimento de políticas públicas para sua valorização e a 

operacionalização de programas e atividades para a satisfação dessas necessidades 

profissionais.  

Assim, como o pedagogo social precisa da contínua atualização de novas 

aprendizagens, precisa de satisfatórias condições de trabalho para exercer sua profissão. Fica, 

portanto, claro que a formação será legítima quando contribuir para o desenvolvimento 

profissional do educador no âmbito do trabalho, das melhorias salariais e das aprendizagens 

profissionais. 

 Outro aspecto que deve ser introduzido no conceito de formação do pedagogo social é 

o reconhecimento de que tais profissionais podem ser verdadeiros agentes sociais, capazes de 

planejar e gerir os espaços não escolares, além de intervir nos complexos sistemas que 

constituem a estrutura social em tempos de contundentes exclusões sociais. 
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6 CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS: DEIXANDO A PORTA ABERTA PARA 

DIALOGAR COM AS INCERTEZAS 
 

 

É mais fácil mimeografar o passado  

que imprimir o futuro (Zeca Baleiro). 

 

 

Certamente a repetição de fórmulas experimentadas, cujos efeitos já foram testados, 

deixa-nos numa zona de conforto da qual não queremos sair, e preferimos “mimeografar o 

passado”, rodando a velha matriz gasta e já sem tinta. Por outro lado, “imprimir o futuro”, 

construir uma nova matriz, experimentar, testar, correr riscos são atitudes que assustam, e, 

naturalmente, as rejeitamos. Mas e quando a velha matriz emperra a máquina? E quando a 

velha fórmula não resolve os novos velhos problemas? 

A concepção de Educação Social e de Pedagogia Social deveria perpassar todo fazer 

pedagógico, contudo, como já posto no decorrer desta tese, nosso foco é o Espaço Não 

Escolar, ao que aqui pontuaremos algumas questões basilares com o fim de atar as pontas dos 

fios nestas pretensas considerações finais.  

E se já aqui, de início, chamamos tais considerações de “pretensas”, é porque a própria 

dinamicidade do processo de educar não pode fechar-se em considerações finais, mas 

procuraremos, com base em toda discussão já estabelecida nos capítulos precedentes, apontar 

caminhos que de alguma forma finalizam este trabalho, deixando um caminho pronto a mudar 

o próprio rumo, ao sabor das necessidades dos sujeitos que fizerem parte de tal processo. 

Comecemos, pois, por retomar a concepção de exclusão social discutida no primeiro 

capítulo. O tema “exclusão social” foi necessário ser desenvolvido, pois, sua compreensão é 

de fundamental importância quando se discute acerca da democracia. Tal preocupação advém 

do fato de que, ainda que façamos parte de um Estado democrático, não podemos assegurar 

que os interesses dos cidadãos comuns serão defendidos, todavia, se estivermos na condição 

de excluídos, podemos ter a certeza de que nossos interesses serão gravemente feridos. 

Conforme pontuamos a necessidade de se sentir pertencente a um grupo é inerente ao 

homem. Desde que o ser humano começou a se organizar em comunidade, existe o desejo de 

viver em sociedade com seu semelhante. Não nos reconhecemos sós e isolados. Sendo o 

sentimento de coletividade parte do ser humano, quando o homem percebe-se isolado, à 

margem do grupo, é natural que surjam tentativas de integrá-lo novamente à sociedade, quer 

seja por parte dos próprios excluídos, quer seja por parte da sociedade que, a princípio, o 

excluiu. Embora esse problema exista desde sempre, só recentemente tornou-se objeto de 

discussão por parte da mesma sociedade. 



215 

 

A questão da exclusão social se iniciou na Europa, devido ao crescimento do número 

dos sem-teto e da pobreza urbana, à falta de acesso a empregos e rendas por parte de minorias 

étnicas e imigrantes, à natureza precária dos empregos disponíveis e à dificuldade dos jovens 

para ingressar no mercado de trabalho; não obstante, porém, tal acontecimento tem se alastrou 

por todo o mundo, notadamente na América Latina. No caso do Brasil, as rendas máximas e 

mínimas da população se distanciam cada vez mais. Segundo a Unesco, os 10% mais ricos do 

Brasil detém mais de 46% da renda nacional, enquanto os 50% brasileiros mais pobres detém 

somente 14% da renda do país. São dados, inclusive, piores dos que os apresentados por 

países africanos, reconhecidos mundialmente por sua situação de miserabilidade (IBGE, 

2010).
 

A análise do problema dos excluídos, como bem assevera OLIVEIRA, não pode ser 

enfocada simplesmente pelo aspecto econômico, que pouco diz sobre a necessidade de sua 

inclusão, que passa pelo viés político e ético. Este problema somente poderá ser 

adequadamente enfrentado se assumirmos uma postura ética em defesa de um modo de vida 

digno para todos. 

Entendemos que uma visão dimensional do problema é fundamental para que se possa 

ser compreendida a exclusão, pois, ao determinarmos qual ou quais dimensões da exclusão 

social estão sendo trabalhadas, mais fácil se torna o enfrentamento delas, possibilitando a 

elaboração de diferentes estratégias conforme o aspecto da exclusão. É nessa ótica que o 

estudo sobre Educação Social ganha enaltecida relevância.  

É precisamente neste contexto de contundente exclusão social que se insere a nossa 

pesquisa sobre Educação Social e Pedagogia Social, que se constituem como alternativas ao 

modelo massificador predominante nas políticas públicas de atenção escolar e não escolar. 

Em seguida, após reflexão sobre a exclusão social, retomamos a acepção de Educação 

Social, espaço humano e humanístico que pretende abarcar o universo de excluídos já em sua 

gênese. Quando pensamos a Educação Social, não estamos pensando o ato de educar 

simplesmente como ensinar bons modos, boas práticas, ou mesmo preencher os sujeitos com 

um amontoado de informações extraídas dos mais diversos campos do fazer científico, 

estamos pensando na educação que transforma, quebra com o paradigma vigente, estabelece 

novos modelos, liberta. E mais, o novo paradigma não é, necessariamente, a construção de um 

mundo em que o consumismo que move e corrompe as sociedades atuais impera, mas a 

construção de um mundo em que a dignidade humana alcance os esquecidos, os “rejeitados” 

pela máquina globalizada. Do contrário, liberdade será tão somente um vocábulo esvaziado de 
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sentido, um slogan a mais a ilustrar os outdoors das cidades modernas, na mais aviltante 

hipocrisia neoliberal. 

Quando se pensa na quebra de paradigmas, há de se pensar em lutas. Se um mundo 

justo, ou mais justo, é uma utopia, tão mais utópica é a ideia de se chegar a tal justiça por 

meios puramente pacíficos, avanços se conseguem por meio da luta, pelo processo da 

afirmação da identidade cultural. Mas como falar de identidade quando os sujeitos do 

processo não têm os mínimos elementos constituintes da dignidade humana? E quando esses 

sujeitos são crianças, adolescentes e jovens, seres humanos que, em tese, deveriam ter outros 

seres humanos (adultos) responsáveis pela condução de seus caminhos? E quando não há tais 

adultos e os caminhos se fecham? 

É dessa realidade que tratamos nesta tese, pessoas, mais notadamente crianças, 

adolescentes e jovens,  mais que isso, crianças sem adultos e sem Políticas Sociais que por 

elas se responsabilizem, e que abandonadas à própria sorte são postas em Casas de Passagem 

ou em Centros Sócio-Educativos em meio aberto ou fechado, onde encontram, ou onde 

“devem” encontrar tais responsáveis.  

De outra maneira, tais excluídos sociais deveriam estar assistidos por uma lógica de 

Educação Social promotora de desenvolvimento humano. Os Educadores Sociais, atores 

sociais responsáveis pela inclusão social por meio do horizonte da Pedagogia Social, devem 

assumir sua condição profissional, não de pais, como constatamos que ocorre. Isso implica 

assumir um papel social definido, com um dever enquanto servidor do Estado, mas, 

sobretudo, como ator social imbuído de um engajamento que perpassa um hall de saberes 

teóricos e empíricos necessários ao complexo de atitudes cujo fim é a inclusão das crianças, 

adolescentes e jovens a que nos referimos há pouco.  

Noutras palavras, o Educador Social de que aqui falamos é o sujeito que fomenta uma 

revolução da e na educação, principalmente da Não Escolar. Uma revolução lenta, um tanto 

silenciosa, mas que sendo uma revolução, desconstrói um quadro vigente em função da 

construção de um modelo que coloca o ser humano em vulnerabilidade social, ou antes, em 

risco social, no centro das práticas educacionais. 

Posta essa discussão em pauta, não podemos nos furtar de considerar o sistema político 

de que fazemos parte. Como herança de sucessivos governos burgueses, de governantes 

oriundos de uma elite abastada, temos a lógica neoliberal imperando em nossa sociedade. 

Ditatoriamente o neoliberalismo não só deixa à margem todo um grupo de seres humanos, 

como ainda incrementa por meio de mecanismos vários a exclusão desses mesmos seres 

humanos. Como compreender o paradoxo de um sistema em que há uma crise econômica sem 
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haver uma crise financeira? Na realidade, um sistema que privilegia os donos do capital, que 

desconsidera toda a cadeia ecológica de que fazemos parte. 

Na lógica neoliberal os pobres pagam a conta de uma cadeia de problemas complexos 

de origem histórica, como que responsabilizados pelo acaso de pertencerem a um grupo 

desprovido de todo privilégio. A ideia de que há igualdade de condições para todas as 

pessoas, tão difundida e comemorada pelos neoliberais, a concepção de que cada um deve 

conquistar o próprio espaço com seus próprios meios e os fins serão justos para todos não só é 

irreal, como atende ao ideal de uma elite opressora. Ideal absorvido como se fosse parte de 

uma justiça natural, imposta por condições biológicas, ou como mão invisível, mas tais 

concepções são frutos de uma lógica imposta por grupos de elite, cujo enfraquecimento é vital 

para a implementação da Educação Social.  

Dito de outra forma, a Educação Social depende, diretamente, das posturas sociais, 

políticas, filosóficas, antropológicas e históricas dos Educadores Sociais e das pessoas 

envolvidas no processo, como ainda da atitude humanística, com base teórica, cuja 

fundamentação se dá num contexto multidisciplinar.  

A Educação Social é um convite à formação de pessoas que, precisam estar 

desprendidas de valores individualistas, e, portanto, engajadas numa causa coletiva, em prol 

dos que têm menos, em prol de um ideal que nos pode permitir, por exemplo, transformar o 

mundo que herdamos em algo melhor. Posto ainda de outra forma, nas palavras de poeta 

Gaúcho da Fronteira “passam às mãos da minha geração/ heranças feitas de fortunas rotas/ 

campos desertos que não geram pão/ onde a ganância anda de rédeas soltas”, e o 

questionamento que a Educação Social faz, ou deve fazer, diz respeito à nossa atitude diante 

de tudo que herdamos de um histórico de exclusão humana vergonhoso, mas verdadeiro.  

Visto assim, decidir entre repassar o que herdamos ou transformar isso numa 

perspectiva mais justa é responsabilidade, na condição pedagógica, dos Educadores 

progressistas estudiosos e realizadores da Educação Social. Pensando assim poderíamos falar 

em culpa ou mesmo dolo do sistema. Contudo, culpar e acusar não resolve os fatos que batem 

à nossa porta. Falemos, pois, em responsabilidade, não da sociedade, que de alguma forma 

indetermina o sujeito, mas na do Educador Social! Na sua responsabilidade frente aos 

excluídos, pessoas como nós, mas que “nós” colocamos à margem, num mundo em que são 

“todos iguais/ todos iguais/ mas uns mais iguais que os outros”, para lembrar as palavras de 

Humberto Gessinger.  

Perceba-se, então, conforme mostramos neste trabalho, o Educador Social atua em 

equipe interdisciplinar, diferentemente do que acontece noutros países, notadamente os 
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europeus, onde a Educação Social é uma formação acadêmica específica. No Brasil, não 

existe tal formação específica e acreditamos que isso torna o trabalho feito aqui no Brasil mais 

abrangente. Uma vez que a Educação Social feita por um grupo heterogênico, certamente, 

abarca os problemas sociais de maneira mais ampliada e por isso mais completa. Assumimos 

com isso o caráter multidisciplinar da Educação Social. Acreditamos, e mostramos isso nesta 

tese, que um excluído social em situação de risco traz em si um histórico cuja complexidade 

não pode ser abarcada por um único profissional. Quando se tem, portanto, um grupo de 

pessoas que agem em equipe, mesmo que com referenciais científicos distintos, certamente os 

caminhos serão mais complexamente refletidos, as soluções certamente acontecerão de forma 

mais tranquila e articulada, e talvez mais completa. Um problema complexo exige uma 

solução diametralmente complexa. 

Com isso afirmamos ainda que o Educador Social precisa possuir o conhecimento 

teórico da Pedagogia Social, como ainda da área sociológica, antropológica, filosófica, 

histórica e praxiológica. Só assim podemos falar em protagonismo social de atendimento 

infanto-juvenil, ou seja, só assim podemos pensar a criança e o adolescente como centro da 

cena, sobre o qual devem ser postas as luzes dos holofotes da Educação Social. Feito isso, é 

possível que, apesar da grande resistência, a sociedade possa perceber a importância da 

Educação Social na vida dos excluídos, e principalmente, no seu papel de conciliar as relações 

sociais tão díspares de nosso mundo contemporâneo.  

No âmbito da política pública social, o Pedagogo Educador Social deve ser considerado 

como peça fundamental para a melhoria da qualidade da inclusão social por meio da atenção 

pedagógica nos Espaços Não Escolares. No Brasil, particularmente, a temática da formação 

de Pedagogo Educador Social ganha destaque no discurso legal das políticas governamentais 

voltadas para a educação, tendo em vista a grande quantidade de Pedagogos leigos do 

horizonte social que atuam no sistema de atenção Não Escolar. 

De acordo com a pesquisa nos Espaços Não Escolares desenvolvida em Natal, 

verificamos que formados em Pedagogia e/ou com nível médio (curso de magistério), os 

Educadores Sociais, na sua maioria, pautavam a sua ação pedagógica em conhecimentos 

pouco atualizados e em metodologias liberais-tradicionais de ensino meramente escolar. 

Diante de tais condições, tinham poucas possibilidades de refletir sobre a dimensão de sua 

prática pedagógica e sobre as condições concretas nas quais a prática da Educação Social 

deve se realizar. A ausência do preparo sociológico, antropológico, político, filosófico, 

histórico e praxiológico dos educadores é considerada uma das principais críticas a esse 
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sistema Não Escolar, refletida nos altos índices de esvaziamento formativo e na pouca 

participação desses profissionais nas decisões dos espaços em que atuam. 

Diante dos resultados elencados pelos Pedagogos Educadores Sociais, fica evidente o 

descontentamento da maioria, notadamente dos que estão lotados nos Espaços Não Escolares 

de atendimento aos infratores mais próximos da maior idade, em torno dessa política, tanto 

em relação aos objetivos anunciados pela SEMTAS, quanto às estratégias e à forma com que 

vêm sendo implementada. No Brasil o terreno da crítica à política de Educação Social, da 

formação inicial e da continuada para esses educadores é extenso, notadamente em função de 

que a proposta de educação apresenta estreita proximidade com a lógica assistencialista da 

exclusão neoliberal, sintonizada com os discursos elaborados por técnicos de organismos 

multilaterais, empresários, ONGs, entre outros.  

Sobre as constatações das estratégias da política de formação de Pedagogos Educadores 

Sociais, é nosso interesse, nessa tese, realçar as contribuições de estudiosos e pesquisadores 

(FREIRE, 2003; PETRUS, 2003; TRILLA, 2003; ROMANS, 2003; TARDIF, 2003; 

RAMALHO, 2003; NÓVOA, 2000;  VIEIRA, 2002) voltados para a construção de um 

modelo de formação para o Pedagogo Educador Social à luz de propostas que levem a definir, 

caracterizar, analisar e associar a formação a um modelo profissional que oriente os processos 

formativos de reflexividade social. 

Os estudos e pesquisas dos teóricos sobre a formação de Educadores Sociais assinalam 

para a articulação de cinco eixos fundamentais, quais sejam: a formação inicial, o exercício 

profissional, a formação continuada, a pesquisa pedagógica e a pesquisa colaborativa sobre a 

temática da Educação Social (TARDIF, 2002; VIEIRA, 2002). Para estes estudiosos, 

desconsiderar tal temática na articulação desses eixos limita o alcance da formação do 

Pedagogo Educador Social.  

De acordo com Imbernón (2004), a formação inicial é o começo da socialização 

profissional, a assunção da internalização de princípios e regras práticas. Essa formação deve 

garantir a reflexão educativa vinculando significativamente teoria e prática. É inviável educar 

socialmente para a crítica, para a consciência social e para a participação quando não se tem 

uma formação semelhante. Essas circunstâncias indicam que assumir, teoricamente, um 

referencial não basta. É necessário o desenvolvimento de políticas de formação que valorizem 

os Pedagogos Educadores Sociais por meio de uma formação inicial consistente, envolvendo 

Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio de oportunidades de formação continuada que 

realmente promovam o  desenvolvimento profissional desses atores, bem como, de uma 

política de melhoria salarial. 
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Cabe realçar, todavia, que uma política de valorização do educador deve contemplar não 

só a capacitação, mas também, plano de carreira e salários sempre atualizados e a melhoria 

das condições de trabalho. Isso inclui uma jornada de trabalho específica para estudos e 

pesquisa, bem como, a possibilidade de se galgarem outros níveis de ensino, como a Pós-

Graduação. Essas condições ainda não estão presentes na vida dos Educadores Sociais 

envolvidos na SEMTAS. 

O atingimento da qualidade social na Educação Social brasileira só se efetivará se o 

Educador Social ampliar a sua consciência sobre a própria prática, nos Espaços Não Escolares 

e também nos escolares. Isso pressupõe sólidos conhecimentos teóricos, críticos e reflexivos 

sobre a realidade circunscrita ao seu trabalho, por isso é necessário o embasamento teórico da 

Pedagogia Social. Tal proposta enfatiza que os Pedagogos Educadores Sociais colaborem para 

transformar a gestão, os currículos, a organização, os projetos educacionais e as formas de 

trabalho pedagógico dos Espaços Não Escolares em que atuam. Assim, reformas produzidas 

no campo da educação, notadamente no âmbito da formação do Pedagogo Educador Social, 

sem tomar tais educadores como parceiros/autores, torna inviável a utopia da qualidade social 

na Educação Social. 

Se não podemos conseguir uma fórmula para os problemas sociais, sabemos que, em 

havendo disparidades, eles, os problemas, serão sempre maiores e mais vis. Mas a disparidade 

social, que muitas vezes – quase sempre – está atrelada a questões de ordem econômica, não 

pode ser o objeto focado pela Educação Social, que certamente não dará conta dela, mas ela, a 

Educação Social, pode dar conta de minimizar os efeitos dessa disparidade na vida de quem é, 

dia a dia, atropelado por suas farpas cortantes. 

 A bem da verdade, a Pedagogia Social, base teórica em que se fundamenta a Educação 

Social, notadamente nas perspectivas libertadora Freiriana, da escola do trabalho de Pistrak e 

do trabalho coletivo como princípio educativo de Makarenko, enquanto horizontes teóricos 

cotejadores das teorias sócio-críticas convida a sociedade a uma rejeição de uma lógica que 

nos acompanha e que historicamente foi-nos imposta, como já pontuamos nestas 

considerações. Logo, o convite da Pedagogia Social é para uma mudança de postura, para 

uma atitude, corajosamente, antissistêmica. Uma atitude que nega um mundo de medo, de 

egoísmo, de perversidade, exploração do trabalho e do corpo. É a negação de um sistema que 

privilegia o lucro em detrimento da própria vida. 

Nesse paradigma proposto pela Pedagogia Social, há uma proposta de auto-gestão da 

liberdade, em que as tradicionais zonas de conforto se movem de lugar. Para se romper com a 

miséria, é preciso também romper com as políticas assistencialistas localizadas, sem 
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estratégias de médio e longo prazo. Se lidamos com vidas, nosso prazo estratégico é a vida, e 

não, por exemplo, o tempo de gestão de um determinado governo. Se a atitude de um 

Educador Social está repleta de valores políticos, ela não pode, por outro lado estar presa a 

questões politiqueiras, eleitoreiras.  

Um Educador Social não pode, portanto, por tudo que já discutimos e mostramos com 

as teorias que perpassam este trabalho, bem como com os dados empíricos que coletamos em 

nossa análise do objeto pesquisado, estar preso aos jogos de poder que são parte de toda 

sociedade. Ele precisa ser militante da dignidade humana em todas as frentes de exclusão 

social e lutar para a consolidação de uma formação inicial e continuada que lhe dê 

instrumentais críticos, reflexivos e de pesquisa para seu exercício profissional. Sendo, assim, 

um ativista pedagógico de uma realidade que nega a perversidade do mundo excludente em 

que vivemos, pensando as novas possibilidades, e por que não dizer, em novos mundos.  

Utopia? Certamente, mas um trabalho em Educação que não tenha uma base 

minimamente utópica é um trabalho que prima pela manutenção de um status, o que 

contradiria tudo até aqui posto em cena em nossa argumentação.  

A humanidade tem fragmentado a realidade, visto assim, por meio de uma atitude que 

tem por base a Educação Social e a Pedagogia Social, a proposta é de recusar-se a enxergar tal 

fragmentarismo. Os seres humanos não podem continuar sendo postos em caixas separadas. 

As caixas de luxo guardam os produtos finos, as caixas rotas guardam produtos de má 

qualidade, e quem não en„caixa‟ numa ou noutra caixa é posto fora das caixas, sem qualquer 

proteção, suscetível a toda sorte de injustiça.  

Auto-educação significa, entre outras coisas, educar o ser humano inclusive para a 

rebeldia. Em versos, Adriana Calcanhotto diz “eu não gosto do bom gosto/eu não gosto do 

bom senso”, e a poetiza acerta na mão por negar toda forma engessada de bom gosto. Se 

gosto é particular, é individual, então por que educar com base apenas no que penso? O 

exercício da educação deve ser para provocar o pensamento, e não para impor o pensamento 

de uma parcela da sociedade sobre outra.  

E ainda na linha dos poetas da música brasileira, Samuel Rosa sugere “se acabar a 

escravidão/do caboclo brasileiro/ numa mão educação/na outra dinheiro”. Pensando 

seriamente esses versos, percebemos a educação – e o dinheiro – como instrumento de 

libertação, e o será, quanto mais livres estiverem os sujeitos do processo. Estamos, pois, 

falando da possibilidade real de construção de sujeitos auto-gestores de seus direitos e 

deveres, sujeitos não assujeitados, homens e mulheres com as rédeas de suas próprias 

histórias. Até há bem pouco tempo, só se pensava a educação na lógica do homem branco, 
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classe média, europeu. Ou seja, até hoje se pretendeu incluir pessoas num projeto de vida 

burguês, mesmo quando se preocupou com o sujeito excluído, mas esse caminho está 

funcionando? 

A vida humana precisa ser reestruturada, a Educação Social em Espaços Não Escolares 

precisa tomar para si projetos que deem conta do cotidiano das pessoas excluídas. Precisa dar 

conta de seus anseios, e não dos anseios das classes dominantes, que anestesiam as 

engrenagens do sistema com fins tão aviltantes quanto irresponsáveis, uma vez que, mais dia 

menos dia também pagarão a conta. 

Estamos advogando a causa da utopia no enfrentamento de barreiras, mas falamos de 

uma utopia calcada em bases teóricas e empíricas sólidas. Ter atitude anticapitalista equivale 

a enfrentar o mundo no que ele tem de mais sólido, para tanto, a esperança é um valor 

humano que não pode faltar ao Educador Social, que caminha passo a passo, muitas vezes, 

contra a maré. Não se pode esperar por uma alternativa global, paulatinamente é que 

acontecerá a revolução que estamos apontando nesta tese. 

Posta essa discussão, para além das prerrogativas de um Educador Social, também o seu 

espaço de atuação nos foi preponderante para a realização desta tese. O Educador Social 

envolvido nos processos, objeto desta pesquisa, não atua em escolas, mas nos chamados 

Espaços Não Escolares. Acontece, porém, que a Pedagogia no Brasil é voltada, 

especificamente, para os espaços escolares.  

De acordo com Libâneo (2003) O Curso de Pedagogia no Brasil, desde sua origem em 

1930, tem se centrado nas questões relacionadas à formação do educador para atuar na 

educação formal, regular e escolar. As regulamentações do Curso, ocorridas em 1939, 1962, 

1969 e 1996 propiciaram pouca flexibilização e inovações nos projetos das instituições 

formadoras, já que continham um currículo mínimo indicado que era implantado como 

referência nacional.  

Do que se depreende uma formação deficitária no que se refere aos espaços de 

Educação Social de recebimento de menores infratores, que, afinal não é um espaço escolar. 

Ou seja, pudemos verificar que a formação dos profissionais educadores desses espaços é 

deficitária e que, talvez por isso mesmo, a muitos faltam motivação e comprometimento para 

com sua responsabilidade. Isso sem desconsiderar, claro, a falta de recursos materiais e de 

infra-estrutura para o desenvolvimento do trabalho na maioria dos cenários encontrados. Ou 

seja, a formação inicial do Pedagogo precisa ser repensada para que esse profissional dê conta 

também do Espaço Não Escolar. Há, pois, a necessidade de se aproximar o referencial teórico 

dos cursos de Pedagogia com a área sociológica, antropológica, filosófica e histórica.  
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Não bastasse isso, a formação continuada desses profissionais está delegada a seus 

próprios esforços. Não há um fomento governamental que garanta essa formação, e tendo em 

conta a frágil remuneração que eles têm, muitas vezes o que encontramos é um grupo de 

profissionais ávidos por conhecimento, por auto-crescimento, mas estagnados frente às 

dificuldades impostas pelas contingências particulares.  

Disso, depreende que, lamentavelmente, os sujeitos envolvidos do processo, no caso, os 

Educadores Sociais que colaboraram com esta pesquisa, quase em sua totalidade, 

demonstraram não dominar o referencial teórico básico que permeia o âmbito da Educação 

Social, sobretudo no que se refere à Pedagogia Social e aos Espaços Não Escolares. A ênfase 

do trabalho desses profissionais foca-se, portanto, na lógica da assistência social, ficando 

impossibilitadas as amplas possibilidades da atuação profissional. 

A pesquisa realizada na SEMTAS, no CREAS II, nas casas de passagem, no 

PENSEMA e no CEDUC sinalizou para o fato de que a maioria dos Educadores Sociais 

vinculados a essa Secretaria são formados em Pedagogia e/ou possuem o curso de magistério. 

Normalmente esses atores já tiveram algum vínculo social com educação não escolar seja em 

processos de alfabetização solidária, seja na catequese, seja em outras experiências na área de 

assistência social. Mas não necessariamente tal conhecimento fez parte da formação 

acadêmica do profissional e até mesmo da formação continuada. 

A autonomia para o trabalho como Educador Social em Natal hoje depende da abertura 

que deve ser dada pela gestão da SEMTAS. E pelo que percebemos, em alguns momentos 

essa autonomia é bastante fragilizada. Faltam também subsídios adequados para um trabalho 

de qualidade. Somente autonomia para realizar os trabalhos nos Espaços Não Escolares, sem 

produzir condições de trabalho e formação pedagógica necessária é insuficiente, uma coisa 

está presa a outra, e as variáveis todas operam em rede. Como já dito, uma solução complexa 

a um problema complexo. 

As atividades como Educadora Social, em função da lacuna na formação social, 

antropológica, filosófica, histórica e da epistemologia da Pedagogia Social ocorre, portanto, 

através de metodologias secundárias como atividades para o desenvolvimento das habilidades 

motoras, auto-expressão, cognição, afeto, etc. O marco teórico que ilumina a intenção das 

atividades sócio-educativas, com a promoção da cidadania, é muito mais amplo do que tão-

somente as ideias presentes nas linhas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

conforme a pesquisa apontou ser o principal horizonte de estudo teórico dos educadores 

sociais.  
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Temáticas de extrema relevância para formação da reflexividade social, filosófica, 

antropológica, política e histórica desses excluídos quase não são citadas pelos Educadores 

Sociais, como por exemplo: autoconceito, construção da cidadania, saúde, sexualidade, 

valores éticos e morais. Os acolhidos precisam, sobretudo, de referencial, nesses aspectos. 

Educação Social é educar para o coletivo, no coletivo, com o coletivo. Uma tarefa que 

pressupõe um projeto social compartilhado, em que vários atores concorrem para o 

desenvolvimento e fortalecimento da identidade pessoal, cultural e social de cada indivíduo. 

Assim, educar não é um ato ingênuo, mas um ato histórico, cultural, social, psicológico, 

afetivo, existencial e, acima de tudo, político, pois, na sociedade estratificada, nenhuma ação é 

simplesmente neutra, sem consciência de seus propósitos. 

A observação de ocorrências de conflitos entre os profissionais da Educação Social e a 

falta de conscientização geral sobre a importância do trabalho devem ser pontos centrais para 

serem revistos na política da SEMTAS e nos demais Espaços Não Escolares citados na 

pesquisa. Em alguns casos visualizou-se que alguns funcionários criam conflitos com outros, 

dificultando e inviabilizando o trabalho com as crianças, com os adolescentes e com os 

jovens. É preciso que se faça um trabalho junto a esses educadores no sentido de se evitar que 

se construa nessas pessoas acolhidas a imagem estigmatizada de que os excluídos são 

inferiores, insignificantes. 

Para tanto, o espaço do Pedagogo na área da Educação Social precisa ser revisto, 

reestruturado, implementado, mas também enaltecido, até mesmo para que, progressivamente, 

se socializem e se ampliem as metodologias para o atendimento do público alvo. Afinal aos 

poucos as pessoas têm passado a entender e a respeitar esse espaço profissional tão útil para a 

sociedade.  

Acreditamos que um dos pontos mais fortes do Pedagogo na Educação Social não 

Escolar é o nível de satisfação que desenvolve na medida em que contribui para as soluções 

das problemáticas sociais. De maneira geral, as entrevistadas reconheciam o seu valor 

profissional, estavam alegres e completamente engajadas na causa de se construírem novas 

competências e inteligências para o trabalho na área social. 

Por isso mesmo, uma das mais importantes conclusões a que chegamos é que o espaço 

de educação não escolar precisa deste profissional para realizar diversos projetos educacionais 

e organizacionais, apesar das complexas diferenças que o distingue da área escolar. Ou seja, é 

preciso fomentar o trabalho desses espaços, considerando o profissional em Educação Social 

como mola propulsora das ações de inclusão que urgem na nossa sociedade no que se referem 
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aos menores excluídos e infratores postos nas Casas de Passagens. Seres humanos frágeis 

num sistema muitas vezes avassalador. Afinal, inclusão social também se aprende! 
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ANEXO 2 
Resolução nº 1 de 15/05/2006 / CNE - Conselho Nacional de Educação 

(D.O.U. 16/05/2006) 
 

Curso de Graduação em Pedagogia. 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura. 
 

RESOLUÇÃO No- 1, DE 15 DE MAIO DE 2006  

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura.  

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o disposto no art. 9o- , § 2o- , alínea “e” da Lei no- 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei no- 9.131, de 25 de novembro de 
1995, no art. 62 da Lei no- 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento 
no Parecer CNE/CP no- 5/2005, incluindo a emenda retificativa constante do 
Parecer CNE/CP no- 3/2006, homologados pelo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, respectivamente, conforme despachos publicados no DOU de 15 de maio 
de 2006 e no DOU de 11 de abril  

de 2006, resolve:  

Art. 1o- A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 
de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, condições de ensino 
e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu planejamento e 
avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação 
superior do país, nos termos explicitados nos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 
3/2006.  

Art. 2o- As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 
inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 
cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.  

§ 1o- Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico 
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, 
as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-
se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e 
estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção 
do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo.  

§ 2o- O curso de Pedagogia, por meio de estudos teóricopráticos, investigação e 
reflexão crítica, propiciará:  

I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas;  
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II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 
conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, 
o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural.  

Art. 3o- O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 
consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 
relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética.  

Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central:  

I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 
promover a educação para e na cidadania;  

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse 
da área educacional;  

III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e 
funcionamento de sistemas e instituições de ensino.  

Art. 4o- O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.  

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:  

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 
próprias do setor da Educação;  

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 
e experiências educativas não-escolares;  

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares.  

Art. 5o- O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:  

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 
equânime, igualitária;  

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 
psicológica, intelectual, social;  
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III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização 
na idade própria;  

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em 
diversos níveis e modalidades do processo educativo;  

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 
emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas;  

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 
Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 
desenvolvimento humano;  

VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 
informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens 
significativas;  

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 
família e a comunidade;  

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 
integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir 
para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 
religiosas, políticas e outras;  

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 
religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;  

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
educacional e as demais áreas do conhecimento;  

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;  

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e 
avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-
escolares;  

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre 
alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 
experiências não-escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em 
diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre 
organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas;  

XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos;  
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XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 
legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua 
avaliação às instâncias competentes.  

§ 1o- No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em 
escolas indígenas, dada a particularidade das populações com que trabalham e das 
situações em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão:  

I - promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações 
filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo indígena junto a quem 
atuam e os provenientes da sociedade majoritária;  

II - atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo de temas 
indígenas relevantes.  

§ 2o- As mesmas determinações se aplicam à formação de professores para escolas 
de remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber populações de 
etnias e culturas específicas.  

Art. 6o- A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a 
autonomia pedagógica das instituições, constituir- se-á de:  

I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a 
multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura 
pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de reflexão e ações 
críticas, articulará:  

a) aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes áreas do 
conhecimento, com pertinência ao campo da Pedagogia, que contribuam para o 
desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade;  

b) aplicação de princípios da gestão democrática em espaços escolares e não-
escolares;  

c) observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de processos 
educativos e de experiências educacionais, em ambientes escolares e não-
escolares;  

d) utilização de conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em situações 
de aprendizagem;  

e) aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos de processos de 
desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, 
cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial;  

f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes 
segmentos da sociedade, relativamente à educação, sendo capaz de identificar 
diferentes forças e interesses, de captar contradições e de considerá-lo nos planos 
pedagógico e de ensinoaprendizagem, no planejamento e na realização de 
atividades educativas;  



245 

 

g) planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o contexto 
histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, particularmente, no que 
diz respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à 
formação de professores e de profissionais na área de serviço e apoio escolar;  

h) estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de processos de 
organização do trabalho docente;  

i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 
crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos 
de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia, Artes, Educação Física;  

j) estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, cidadania, 
sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea;  

k) atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no contexto do 
exercício profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando o saber 
acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa;  

l) estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização da 
educação nacional;  

II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às áreas de 
atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e que, 
atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades:  

a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações 
institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras;  

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 
processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da 
sociedade brasileira;  

c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar propostas 
educacionais consistentes e inovadoras;  

III - um núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento curricular 
e compreende participação em:  

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e 
extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de educação 
superior;  

b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes áreas do 
campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, 
experiências e utilização de recursos pedagógicos;  

c) atividades de comunicação e expressão cultural.  
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Art. 7o- O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 
horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas:  

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 
realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 
bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e 
culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos 
cooperativos de estudos;  

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 
áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição;  

III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 
específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e 
da monitoria.  

Art. 8o- Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de estudos 
será efetivada por meio de:  

I - disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente teórica que 
farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre outros, sobre teorias 
educacionais, situando processos de aprender e ensinar historicamente e em 
diferentes realidades socioculturais e institucionais que proporcionem fundamentos 
para a prática pedagógica, a orientação e apoio a estudantes, gestão e avaliação de 
projetos educacionais, de instituições e de políticas públicas de Educação;  

II - práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciandos a 
observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na execução e na 
avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, tanto em 
escolas como em outros ambientes educativos;  

III - atividades complementares envolvendo o planejamento e o desenvolvimento 
progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria, de iniciação científica e 
de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo docente da instituição de 
educação superior decorrentes ou articuladas às disciplinas, áreas de 
conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, estudos curriculares, de 
modo a propiciar vivências em algumas modalidades e experiências, entre outras, e 
opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades especiais, a educação do 
campo, a educação indígena, a educação em remanescentes de quilombos, em 
organizações não governamentais, escolares e não-escolares públicas e privadas;  

IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos 
graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não-
escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências:  

a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, prioritariamente;  

b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal;  
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c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar;  

d) na Educação de Jovens e Adultos;  

e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, no 
planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
atividades e projetos educativos;  

f) em reuniões de formação pedagógica.  

Art. 9o- Os cursos a serem criados em instituições de educação superior, com ou 
sem autonomia universitária e que visem à Licenciatura para a docência na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, 
deverão ser estruturados com base nesta Resolução.  

Art. 10. As habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em 
regime de extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução.  

Art. 11. As instituições de educação superior que mantêm cursos autorizados como 
Normal Superior e que pretenderem a transformação em curso de Pedagogia e as 
instituições que já oferecem cursos de Pedagogia deverão elaborar novo projeto 
pedagógico, obedecendo ao contido nesta Resolução.  

§ 1o- O novo projeto pedagógico deverá ser protocolado no órgão competente do 
respectivo sistema ensino, no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da data da 
publicação desta Resolução.  

§ 2o- O novo projeto pedagógico alcançará todos os alunos que iniciarem seu curso 
a partir do processo seletivo seguinte ao período letivo em que for implantado.  

§ 3o- As instituições poderão optar por introduzir alterações decorrentes do novo 
projeto pedagógico para as turmas em andamento, respeitando-se o interesse e 
direitos dos alunos matriculados.  

§ 4o- As instituições poderão optar por manter inalterado seu projeto pedagógico 
para as turmas em andamento, mantendo-se todas as características 
correspondentes ao estabelecido.  

Art. 12. Concluintes do curso de Pedagogia ou Normal Superior que, no regime das 
normas anteriores a esta Resolução, tenham cursado uma das habilitações, a saber, 
Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental, e que pretendam 
complementar seus estudos na área não cursada poderão fazê-lo.  

§ 1o- Os licenciados deverão procurar preferencialmente a instituição na qual 
cursaram sua primeira formação.  

§ 2o- As instituições que vierem a receber alunos na situação prevista neste artigo 
serão responsáveis pela análise da vida escolar dos interessados e pelo 
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estabelecimento dos planos de estudos complementares, que abrangerão, no 
mínimo, 400 horas.  

Art. 13. A implantação e a execução destas diretrizes curriculares deverão ser 
sistematicamente acompanhadas e avaliadas pelos órgãos competentes.  

Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP nos 
5/2005 e 3/2006 e desta Resolução, assegura a formação de profissionais da 
educação prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3o- da Lei 
no- 9.394/96.  

§ 1o- Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de pós-
graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os 
licenciados.  

§ 2o- Os cursos de pós-graduação indicados no § 1o- deste artigo poderão ser 
complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de ensino, nos termos 
do parágrafo único do art. 67 da Lei no- 9.394/96.  

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas a Resolução CFE no- 2, de 12 de maio de 969, e demais disposições em 
contrário.  

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-24-1996-12-20-9394#art3incVIII
http://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-24-1996-12-20-9394#art3incVIII
http://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-24-1996-12-20-9394#art67
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ANEXO 3 

 

DECLARAÇÃO DE SIGILO ÉTICO-CIENTÍFICO 

 

Eu, ANDREZZA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO TAVARES, doutoranda pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação, sob matrícula de n° 200781596, declaro para os 

devidos fins que se fizerem necessários que o uso do conteúdo das entrevistas realizadas junto 

à _________________________________ tem a finalidade exclusiva de atender aos 

objetivos acadêmico-científicos da Tese em construção, conforme foi mencionado nas 

orientações e nos esclarecimentos prévios e, em proteção à imagem e a não-estigmatização 

dos sujeitos entrevistados, utilizaremos codinomes ao referenciarmos o seu conteúdo. 

                                                      Natal/RN, ______ de _____________ de ________ 

 

Andrezza Maria Batista do Nascimento Tavares 

Doutoranda - Programa de Pós-Graduação em Educação/CCSA/UFRN 

Matrícula n° 200781596 
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

Eu, ________________________________________________________________, RG: 

n°_________________________________, residente e domiciliada(o) à 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________,autorizo a 

publicação do conteúdo da entrevista concedida à doutoranda Andrezza Maria Batista do 

Nascimento Tavares, para fins acadêmico-científicos, conforme foi esclarecido na declaração 

de sigilo ético-científico, a qual me foi entregue, devidamente assinada pelo pesquisador. 

                                         Natal/RN, _____ de __________ de _____________. 

 

_______________________________________________ 

Entrevistada 

 

Codinome para publicação: ________________________________________________ 
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: ANDREZZA TAVARES 

ORIENTADOR: Dr. ADIR LUIZ FERREIRA 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA TESE DE DOUTORADO 

OBSERVAÇÃO DE CONTEXTOS NÃO-ESCOLARES EM EDUCAÇÃO SOCIAL  

 

NATAL, _______/__________/___________ 

ESPAÇO NÃO ESCOLAR:_________________________________________ 

PSEUDONIMO __________________________________________________ 

 

 Estes tópicos são assuntos integrantes de uma pesquisa de Doutorado que tem por 

objetivo levantar informações sobre a atuação do Pedagogo no programa de educação social 

da SEMTAS no município de Natal-RN. Busca levantar informações sobre a agenda, a 

formulação, a implementação e a avaliação da política de educação social em espaços não-

escolares de atuação do pedagogo. 

Obrigada pela sua valiosa contribuição! 

 

1. SOBRE A DIMENSÃO “AMBIENTE FÍSICO-INSTITUCIONAL DO ESPAÇO 

NÃO-ESCOLAR DE EDUCAÇÃO SOCIAL” 

 

1. Nome 

2. Histórico 

3. Fundador 

4. Característica do atendimento do espaço não-escolar  

5. De onde vem a demanda de acolhidos? 

6. Como os abrigados chegam? 

7. O que fazem (qual a função da casa ou centro) no sentido do atendimento desses sujeitos? 

8. Em média quanto tempo os abrigados ficam? 

9. Informar o número, ambiência e estado de conservação dos diferentes espaços da 

instituição (salas de aula, banheiros, salas de gestão, espaços pedagógicos, quartos-

dormitórios, secretaria, sala de apoio, salas interdisciplinares, cozinha, salas ociosas, outros 

espaços) 

 

2. SOBRE A DIMENSÃO “PEDAGÓGICA” DO ESPAÇO NÃO-ESCOLAR DE 

EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

1. Quais as principais pontos fortes dessa política de inclusão social? 

2. Quais os principais pontos fracos dessa política de inclusão social? 

3. Como avaliar a política de educação social da SEMTAS? 

4. Como avaliar o papel do Pedagogo no contexto da política de educação social da 

SEMTAS? Possibilidades e Limites.   

5. Planejamento das ações educativas – análise da proposta curricular e seus fundamentos 

teóricos e metodológicos 

6. Concepções de sociedade, de educação, de socialização e de ensino-aprendizagem 
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7. O papel do espaço não-escolar na comunidade e como a comunidade interfere nesse espaço 

não-escolar (aspectos sócio-econômicos, políticos, ambientais, culturais, lazer, violência, a 

história da comunidade, a história da escola, entre outros) 

8. Documentos que regulamentam pedagogicamente o espaço não-escolar de atuação do 

pedagogo (Regimento, Proposta Pedagógica, Projeto-Político Pedagógico, Plano de 

desenvolvimento, Planejamento financeiro) 

 

3 SOBRE A “GESTÃO” DO ESPAÇOS NÃO ESCOLAR 

 

1. Localização: bairro, distrito, comunidade 

2. Nº de habitantes da comunidade local      

3. Principais atividades econômicas circunvizinhas 

4. Condições de saúde, moradia, trabalho, lazer e transporte comunitário 

5. Manifestação cultural: festas, eventos, comemoração comunitária 

6. O que você sabe sobre o SOS criança? 

7. O que você sabe sobre os Conselhos Tutelares? 

8. O que você sabe sobre a ATIVA, o PENSEMA, o CEDUC-Pitimbú? 

9 .Corpo docente: número de educadores sociais por área de formação; 

10. Número e formação do Corpo técnico-administrativo: profissionais por cargo ou função  

diretor,  vice-diretor, coordenador, orientador,  supervisor, secretário, tesoureiro, equipe 

interdisciplinar. 

11. Quantidade de abrigados em média por mês? Comentar sobre esse tópico. 

12. Existem mecanismos de gestão democrática nesse espaço não-escolar (PPP, Conselhos, 

Caixa Não Escolar) 

13. Formas de tomada de decisões 

14. Relacionamento dos sujeitos no âmbito do espaço não-escolar: educador social-gestão, 

educador-educador, aluno-aluno, educador-aluno. 

15. Como avaliar o papel da ATIVA nessa proposta de educação social? 

 

 

4. SOBRE A “FORMAÇÃO E ATUAÇÃO” DO PEDAGOGO NA EDUCAÇÃO 

SOCIAL NÃO ESCOLAR 

 

4.1  Levantar informações sócio-profissional das educadoras sociais. 

 Há quantos anos atua como educador social?  

 Há quantos anos têm de formada? 

 Há quantos anos atuam no cargo de pedagoga?  

 Tiveram outras experiências na área da educação social? Quando e como?  

 Qual a formação (se tem alguma pós-graduação)? 

 Onde e como buscam a formação continuada? 

 

4.2 Situar a compreensão dos profissionais acerca da proposta de educação social em que 

atuam. 

 Como percebem o seu trabalho na instituição como educador social?  

 Qual o papel que o Programa ocupa na sociedade? Qual a sua função social? 

 

 

4.3 Revelar a opinião sobre o trabalho do pedagogo nos espaços não escolares. 

 

 Como funciona a sua rotina de trabalho semanal? 
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 Você tem autonomia para atuar na área? 

 

4.4 Conhecer a visão que tem sobre a Pedagogia social. 

 

 Qual o sentido da Pedagogia Social no enfrentamento da educação social? 

 Como foi recebido nesse campo de trabalho? 

 Como é visto em seu trabalho? 

 Como você se sente ao desenvolver o papel de pedagogo educador social? 
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APÊNDICE 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: ANDREZZA TAVARES 

ORIENTADOR: Dr. ADIR LUIZ FERREIRA 

 

 

GUIÃO DE QUESTIONÁRIO-PESQUISA PARA TESE DE DOUTORADO 

OBSERVAÇÃO DE CONTEXTOS NÃO-ESCOLARES EM EDUCAÇÃO SOCIAL  

 

NATAL, _______/__________/___________ 

ESPAÇO NÃO ESCOLAR:_________________________________________ 

PSEUDONIMO __________________________________________________ 

 

 Este questionário-roteiro é parte integrante de uma pesquisa de Doutorado e tem por 

objetivo levantar informações sobre a atuação do Pedagogo no programa de educação social 

da SEMTAS no município de Natal-RN. Busca levantar informações sobre a agenda, a 

formulação, a implementação e a avaliação dessa política de educação social em espaços não-

escolares. Para tanto, o questionário deverá ser respondido individualmente, sendo a 

fidedignidade das respostas essencial para o alcance de nossos objetivos. Nesse exercício as 

questões objetivas poderão ser justificadas após as respectivas respostas. 

  Obrigada pela sua valiosa contribuição! 

 

 

A. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL 

 

Indique como você avalia a contribuição dos conteúdos cursados ao longo dos semestres para 

a sua atuação de Educador Social(a)? 

 

1.Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre os fundamentos 

gerais da educação no tocante ao atendimento pedagógico de sujeitos em risco social? 

 

(A) Excelente 

(B) Boa 

(C) Regular 

(D) Mínima 

(E) Nulo 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre Conteúdos 

específicos para a instrumentalização didática do ensino-aprendizagem no tocante ao 

atendimento pedagógico de sujeitos em risco social? 
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(A)Excelente 

(B)Boa 

(C)Regular 

(D)Mínima 

(E)Nulo 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre Conteúdos 

específicos para os ensinos na docência no tocante ao atendimento pedagógico de sujeitos em 

risco social? 

 

(A) Excelente 

(B) Boa 

(C) Regular 

(D) Mínima 

(E) Nulo 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

4. Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre Conteúdos 

específicos para a gestão escolar no tocante ao atendimento pedagógico de sujeitos em risco 

social e ao trabalho em espaços não escolares? 

 

(A) Excelente 

(B) Boa 

(C) Regular 

(D) Mínima 

(E) Nulo 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5. Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre Conteúdos 

específicos para a educação inclusiva no tocante ao atendimento pedagógico de sujeitos em 

risco social e ao trabalho em espaços não escolares? 

 

(A)Excelente 

(B)Boa 

(C)Regular 

(D)Mínima 

(E)Nulo 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6. Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre Conteúdos 

específicos para a educação de jovens e adultos no tocante ao atendimento pedagógico de 

sujeitos em risco social e ao trabalho em espaços não escolares? 

 

(A)Excelente 

(B)Boa 

(C)Regular 

(D)Mínima 

(E) Nulo 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre Conteúdos 

específicos para a educação infantil no tocante ao atendimento pedagógico de sujeitos em 

risco social e ao trabalho em espaços não escolares? 

 

(A)Excelente 

(B)Boa 

(C)Regular 

(D)Mínima 

(F)Nulo 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre Conteúdos 

específicos para a educação tecnológica no tocante ao atendimento pedagógico de sujeitos em 

risco social e ao trabalho em espaços não escolares? 

 

(A)Excelente 

(B)Boa 

(C)Regular 

(D)Mínima 

(E)Nulo 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Qual o seu desempenho no âmbito das contribuições/discussões sobre Conteúdos 

específicos para a prática ou estágio de ensino no tocante ao atendimento pedagógico de 

sujeitos em risco social e ao trabalho em espaços não escolares? 

 

(A)Excelente 
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(B)Boa 

(C)Regular 

(D)Mínima 

(E)Nulo 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Como você avalia o desenvolvimento curricular do curso de Pedagogia no tocante ao 

atendimento pedagógico de sujeitos em risco social e ao trabalho em espaços não escolares? 

 
(A) Foi bem integrado, havendo clara vinculação entre as disciplinas necessárias da E.S. 
(B) Foi relativamente integrado, já que as disciplinas necessárias da E.S se vincularam 

apenas por blocos ou áreas de conhecimento afins. 
(C) Foi pouco integrado, já que poucas disciplinas necessárias da E.S, se interligaram. 
(D) Não apresentou  integração alguma entre as disciplinas necessárias da E.S. 
(E) Não lembro mais. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

B. Relação entre formação inicial e formação continuada 

 

11. Como o curso de Pedagogia se estendeu às ações comunitárias no atendimento da inclusão 

social? 

 
(A) Somente por meio de programas estruturados pela universidade no campus central. 
(B) Por meio de vários subprojetos vivenciados nas disciplinas. 
(C) Somente em algumas disciplinas necessárias da E.S. 
(D) Por meio de pesquisa colaborativa nas escolas e em espaços-não-escolares. 
(E) Não, o curso não se abriu para essa iniciativa. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
12. Ao longo do curso você foi acompanhada por uma sistemática formação continuada 
em espaços não-escolares (reuniões pedagógicas, grupo de estudos, trocas de 
experiências, cursos subsidiados pela secretaria de educação e/ou de assistência social, 
congressos, capacitação de professores a distância, ente outros (LIBÂNEO, 2004) )? 
 
 (      ) sim    

          (      ) não 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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C. Relação entre formação inicial com a pesquisa individual 

 

13. Com que freqüência você utilizou a biblioteca quando de sua formação inicial em 

Pedagogia? 

 

(A) A instituição não tinha biblioteca 

(B) Nunca a utilizava 

(C) Utilizava raramente 

(A) Utilizava com razoável freqüência 

(B) Utilizava muito freqüentemente 

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

14. Ao realizar atividades de pesquisa para as disciplinas neessárias ao fazer pedagógico 

do educador social, que fonte(s) você consultou mais freqüentemente? 

 

(A) O acervo da biblioteca da minha instituição 

(B) O acervo da  biblioteca de outra instituição 

(C) O livro ou texto adotado 

(D) A internet 

(E) Não realizei pesquisas ao longo da docência 

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Ao longo do curso as pesquisas desenvolvidas estavam em sua maioria articuladas com os 

problemas relacionados ao exercício do trabalho do educador social e dos espaços não-

escolares ou com discussões acadêmicas? 

 

 (     ) Exercício do trabalho                  

     (      ) Discussão acadêmica 

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

D. Relação da formação inicial com a pesquisa colaborativa 

 

16. Ao longo do curso os professores formadores se aproximaram de espaços de educação social 

(escolares ou não-escolares) para desenvolverem uma ação de assessoria? 

 
(A) Sim, todos os professores-ministrantes. 
(B)Sim, uma significativa parte dos professores-ministrantes. 
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(C)Sim, mas poucos dos professores-ministrantes. 
(D)Não, nenhuma deles. 
 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

E. Informações sobre o corpo discente, o corpo docente e a infra-estrutura da formação 

inicial  

 

E.1 Do corpo discente 

 

17. Quais as disciplinas que mais contribuíram para sua prática pedagógica de 

Pedagogo-educador Social? 

 

(A) os fundamentos 

(B) a instrumentalização  didática 

(C) os ensinos 

(D) a prática 

(E) outras 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

18. Você atribui ao curso a aquisição de saberes necessários a sua prática pedagógica na 

educação social e em espaço não-escolar (domínio de conteúdo, avaliação, metodologias, 

planejamento, participação na gestão escolar e relacionamento professor-aluno (LIBÂNEO, 

2004))? 

  
(A) Sim, em função da internalização de todos esses conhecimentos. 
(B)Sim, em função da internalização de uma significativa parte desses conhecimentos. 
(C)Sim, apesar de só ter internalizado poucos desses conhecimentos. 
(D)Não, por não ter internalizado esses conhecimentos. 
 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

19.Durante quantos anos você trabalhou como educador social antes do curso de Pedagogia? 

 

(A) Não trabalhei nas séries iniciais 

(B) De um a quatro 

(C) De cinco a oito 

(D) De oito a doze 

(E) Mais do que doze 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

20.Qual a carga-horária de trabalho semanal cumprida no exercício da educação social? 

 

(A) Trabalhava eventualmente (menos de 20 horas). 

(B) 20 horas semanais. 

(C) Entre 20 e 40 horas semanais. 

(D) 40 horas semanais ou mais.  

(E) Não exerci atividade docente. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

21. Em qual modalidade você mais aciona saberes para Le dá com seu vínculo nesse 

espaço não escolar?  

 

      (A) Educação Infantil 

      (B) séries iniciais do ensino fundamental 

      (C) Educação de Jovens e Adultos 

      (D) Educação inclusiva 

(F) Funções administrativas 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

22. Em qual das faixas abaixo você calcula ter sido a sua renda mensal como Pedagogo-

educador social? 

 
(A) Menos de 1 salário mínimo 
(B) Até 2  salários mínimos 
(C) Até 3 salários mínimos 
(D) Até 4 salários mínimos ou mais 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

23.Você se sente realizada pessoalmente por ser Pedagogo-educador social  em espaço 

não escolar?  

 

(      ) sim   

(      ) não 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

24.Quanto aos estudos no ensino regular, que outro curso você pretende fazer ou já fez? 

 
(A) Mestrado e/ou Doutorado na área. 
(B) Mestrado e/ou Doutorado em outra área. 
(C) Especialização e/ou Aperfeiçoamento. 
(D) Outros cursos de graduação. 
(E) Não pretendo fazer mais nenhum outro curso. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

E.2. Do professor-formador 

 

25. Como você avalia o nível acadêmico do professor ministrante do curso de 

Pedagogia? 
        

(A)Excelente 

(B)Bom 

(C)Regular 

(D)Mínimo 

(E) Desconheço 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
26. Como você avalia o domínio do conteúdo de educação social por parte dos 

professores ministrantes ao longo do curso? 
        

(A)Deu-se de forma excelente 

(B)Deu-se de forma boa 

(C)Deu-se de modo regular 

(D)Deu-se de modo limitado 

(E) Não lembro 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

27. Durante as atividades de ensino-aprendizagem do curso que modalidades didáticas  você 

vivenciou, predominantemente? 

 
(A) Aulas expositivas (preleção). 
(B) Aulas expositivas com participação dos alunos. 
(C) Aulas práticas. 
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(D) Trabalhos em grupo, desenvolvidos em salas de aula. 
(E) Outra. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

28. A que instrumentos de avaliação você foi submetido durante o curso de Pedagogia,  

predominantemente? 

 
(A) Provas escritas discursivas. 
(B) Testes objetivos. 
(C) Trabalhos de grupo. 
(D) Trabalhos individuais. 
(E) Provas práticas. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

29. Os programas dos professores formadores foram cumpridos?  

 

       (A) Sim, todos. 

       (B) Sim, a maior parte. 

       (C)Sim, mas somente alguns 

       (D) Não, nenhum foi cumprido. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

E.3. Infra-estrutura do curso 

 

30.Como eram as instalações físicas (salas de aulas, laboratórios, ambientes de 

trabalho/estudo) utilizadas no contexto de sua formação em Pedagogia? 

 

(A) Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado. 

(B) Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora pequena em relação 

ao número de alunos. 

(C) Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal ventiladas e 

pequenas em relação ao número de alunos. 

(D) Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação ao número de aluno e com o 

mobiliário razoavelmente satisfatório. 

(E) Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado, e pequenas em relação ao 

número de  alunos. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: ANDREZZA TAVARES 

ORIENTADOR: Dr. ADIR LUIZ FERREIRA 

 

COMPILAÇÃO DE DADOS DA ENTREVISTA PARA TESE DE DOUTORADO 

OBSERVAÇÃO DE CONTEXTOS NÃO-ESCOLARES EM EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

NATAL _______/__________/___________ 

ENTREVISTADO:_________________________________________ 

FUNÇÃO COMO EDUCADOR SOCIAL_______________________________________ 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

SIGNIFICAÇÃO CATEGORIA SUB-

CATEGORIA 

CÓDIGOS 
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