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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

EDUCAÇÃO SOCIAL E PEDAGOGIA SOCIAL NA REGIÃO DE PONTA GROSSA: 

FORMAÇÃO E AÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DA 

PRAXIS 

João Carlos de Oliveira Rosa(jhoncharles63@yahoo.com.br)1 

Milena Pacheco (mblsp@hotmail.com)2 

Érico Ribas Machado (ericormachado@gmail.com)3 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar reflexões sobre desenvolvimento do projeto de extensão que 

visa a formação de educadores sociais na região dos Campos Gerais, atuantes nos serviços da Política Nacional 

de Assistência Social de instituições governamentais e não governamentais. O curso consiste em encontros 

mensais com os educadores sociais, sempre na última sexta-feira de cada mês das 8 da manhã até as 17 horas. E 

um processo que visa qualificar os educadores sociais instrumentalizando os profissionais a trabalharem com 

crianças, adolescentes, adultos e idosos, tendo em vista que esses trabalhadores ao adentrarem para seus espaços 

de trabalho não possuem formação inicial especifica. Os encontros formativos são separados de maneira que no 

período da manhã são feitas palestras expositivas para todos os participantes e no período da tarde são divididos 
em três grupos para aprofundarem a temática que foi abordada no período da manhã, possibilitando a reflexão 

teórica sobre a prática. 

Palavras-chave: Educação Social. Pedagogia Social. Formação de Educadores Sociais, Extensão Universitária.  

NOME DO PROGRAMA  

                                                
1 Extensionista do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF); UEPG; Graduando em Serviço Social na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa; jhoncharles63@yahoo.com.br. 
2  Bolsista recém-formada do Programa Universidade Sem Fronteiras; UEPG; Graduada em Pedagogia; 

mblsp@hotmail.com. 
3 Coordenador do Projeto. UEPG; Professor do Departamento de Educação. ericormachado@gmail.com 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS (USF): EDUCAÇÃO SOCIAL E PEDAGOGIA 

SOCIAL NA REGIÃO DE PONTA GROSSA: FORMAÇÃO E AÇÃO DE 

EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DA PRAXIS 

PROJETO VINCULADO: CURSO PARA EDUCADORES SOCIAIS DE PONTA 

GROSSA 

PÚBLICO-ALVO  

Educadores Sociais que atuam nas instituições governamentais e não governamentais, na 

Política de Assistência Social, nos municípios de Ponta Grossa e região. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Irati, Londrina, Reserva, Prudentópolis.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O curso para educadores sociais está sendo executado no campus de Uvaranas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA 

O Projeto de caráter extensionista e de nome Curso para Educadores Sociais em Ponta Grossa,  

surgiu pelo Projeto Educação Social e Pedagogia Social na região de Ponta Grossa: formação 

e ação de Educadores Sociais na perspectiva da práxis, que faz parte do Programa 

Universidade Sem Fronteiras e que possui a iniciativa do NUPEPES- Núcleo de Estudos, 

Pesquisas e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social da UEPG- 

Universidade Estadual de Ponta Grossa.  O Curso advém de duas atividades já realizadas pelo 

NUPEPES, sendo a primeira o Projeto de Extensão UEPG na Guarda Mirim de Ponta Grossa: 

Práticas Educação Social, onde são executadas práticas de educação social no SCFV- Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 7 à 17 anos e o 

segundo, provém da pesquisa continuada Os Processos Educativos Sociais na América Latina 

que busca caracterizar a Educação Social e a Pedagogia Social na América Latina. Este último 

é contemplado como aprofundamento científico do campo da Pedagogia Social e Educação 

Social, conceitos pilares de nossas atividades na área da Educação.  
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Deste modo, pensou-se na oferta de um curso como Projeto Piloto no tocante a formação dos 

Educadores(as) Sociais, visto que no Brasil, os estudos nesta área são recentes e estão em 

processo de fomentação no país.  

OBJETIVOS 

Promover elementos que possibilitem a formação de Educadores(as) Sociais, contribuindo em 

suas práticas no cotidiano profissional em atuação junto às crianças, adolescentes, adultos e 

idosos atendidos nos serviços da Política Nacional de Assistência Social, tendo como base a 

Educação Social e a Pedagogia Social. 

METODOLOGIA 

São realizados encontros mensais nos horários das 8 até as 17 horas, sempre na última sexta-

feira do mês, totalizando 9 encontros que serão realizados ao longo do mesmo ano. Em cada 

mês, é discutida uma temática especifica e é realizada uma explanação no auditório para todos 

os participantes no período da manhã e ao período da tarde, os participantes são divididos em 

três grupos a serem trabalhados em cada ambiente, afim de retomar, aprofundar e refletir 

sobre a temática discutida no período da manhã. São aproximadamente 140 participantes no 

total, ficando aproximadamente 43 pessoas em cada sala, sendo que os ministrantes no 

período da tarde são os bolsistas do Universidade Sem Fronteiras, Mestrandos em Educação 

da UEPG, profissionais da área e professores Doutores na área de Educação.   

De acordo com o documento norteador do Projeto de extensão do Universidade Sem 

Fronteiras (USF), o curso está fundamentado metodologicamente na perspectivas da 

Educação Popular de Paulo Freire que conta com os Círculos de Cultura conforme descrito no 

Dicionário Paulo Freire (2008) como estratégia de abordagem e sistematização dos diálogos 

estabelecidos. (CURITIBA, 2019, p. 06). 

RESULTADOS 

Até o presente momento foram realizados três encontros, iniciado no mês de março, sempre 

na última sexta-feira de cada mês, durante o dia todo, das 8 da manhã até as 17 horas. 

Participam do curso certa de 140 Educadores(as) Sociais de instituições governamentais e não 

governamentais de Ponta Grossa e região. 
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No primeiro encontro dia 29 de março foi realizada a introdução aos conceitos de Educação 

Social e Pedagogia Social no período da manhã, ocorrendo por meio da aula inaugural com o 

Professor Doutor Érico Ribas Machado, coordenador do curso de extensão e do NUPEPES-

UEPG. Realizou-se o trabalho com a abordagem teórica da Educação Social atrelada ao 

contexto político nacional.  No período da tarde todos os participantes divididos em três 

grupos, alocados em três salas, na qual foi retomado o conceito de Educação Social por meio 

da construção da árvore Sociopedagógica. Em seguida foi realizado um trabalho com três 

círculos onde os participantes realizaram reflexões em grupos e trabalharam estas reflexões  a 

fim de compreenderem o que sabiam sobre os conceitos apresentados, o que está em processo 

de aprendizagem e quais são as dúvidas sobre educação social. Pôde-se também realizar a 

discussão sobre as categorias freirianas descritas pela professora (Paiva, 2011, p. 159-185) em 

sua tese: ação-reflexão-sistematização; diretividade; amorosidades; dialogicidade; 

horizontalidade; conhecimento; anuncia/denúncia; incompletude e leitura de mundo , sendo 

essas coladas na raiz da árvore sociopedagógica, enquanto alguns dos fundamentos do 

trabalho do educador social.   

No segundo encontro realizado no dia 26 de abril com a temática  Introdução a Educação 

Social e Pedagogia Social e práticas instrumentalizadoras, houve no período da manhã o 

aprofundamento sobre os conceitos de Educação Social e Pedagogia Social. No período da 

tarde foram discutidos nos grupos vários conceitos sobre Educação Social e Pedagogia Social 

contidos na dissertação do Professor Doutor Érico Ribas Machado, além de ser abordado 

elementos contidos no documento legal da Politica Nacional de Assistência Social. 

Ao terceiro encontro na data 31 de maio no período da manhã, foram abordados as referências 

para compreensão dos sujeitos, pautados nos teóricos da Psicologia, Vigotysky e Wallon. No 

período vespertino, houve a retomada dos conceitos da Psicologia, inserindo também a 

introdução e discussão aos dois projetos de Lei que regulamentam a profissão do Educador(a) 

Social no Brasil (PL n. 328 de 2015 e PL n. 5346 de 2009), sendo trabalhado ainda algumas 

das dificuldades presentes na profissão dos Educadores(as) Sociais, pontuadas por eles 

mesmos, no cotidiano da profissão.  

Nesses três encontros já observa-se a interação dos participantes com o curso, sendo 

respeitada a experiência do exercício profissional e a experiência particular de cada Educador 

(a) Social, visto que, busca-se construir um curso respeitando a horizontalidade e a 
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dialogicidade, conforme PAIVA, (2011), ou seja, é um processo de construção do 

conhecimento feito em conjunto, realizado “com” e não “para” os Educadores (a) Sociais 

portanto, é de constante, escuta, diálogo e valorização do “outro”.  Estes dois conceitos fazem 

parte do aprofundamento teórico, que fornece subsídios aos participantes para qualificarem 

suas intervenções profissionais.    

Os encontros seguem em 28 de junho com a temática sobre Educação Social e Educação 

inclusiva, no 31 de julho Educação social e Saúde Mental, no dia 30 de agosto será abordada 

Educação Social e Políticas Educacionais. No dia 27 de setembro será trabalhado o tema 

Educação Social Estado e Política, no dia 31 de outubro a temática da Educação Social e a 

Política de Assistência Social com a apresentação de trabalhos executados pelos Educadores 

(a) Sociais, sendo que a finalização do curso e a formatura dos Educadores (a) Sociais, além 

da realização de atividades culturais de, música e teatro relacionados com ações educativas no 

âmbito da Educação Social ocorrerá na data de29 de novembro deste ano.  

Como proposta de avaliação que contemplará o caráter formativo, será solicitado para os 

participantes do Curso para Educadores(a) Sociais de Ponta Grossa, a produção de uma 

síntese que promova a reflexão de todos os encontros proporcionados pelo curso, bem como, 

atrelando a reflexão da ação educativa de cada Educador(a) em seu ambiente profissional.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Curso dos Educadores Sociais  
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Legenda: Período matutino de atividades do Curso para Educadores Sociais de Ponta Grossa. Mês de abril de 

2019.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Curso para Educadores(as) Sociais de Ponta Grossa apresenta a proposta de 

desenvolver ações iniciais que poderão subsidiar o processo de formação destes profissionais, 

sendo comprovado o interesse por meio da crescente demanda em relação ao curso e por parte 

da sociedade em si quanto a este campo educacional, de modo que é uma necessidade do 

trabalho educativo em espaços não escolares, com uma intencionalidade sóciopedagógica, 

afim de contribuir para que os sujeitos sociais possam usufruir de liberdade, autonomia, 

decidindo sobre o próprio futuro e a maneira de viver. 

EDUCAÇÃO SOCIAL: Proposta de qualificar as pessoas nas suas comunidades, 

culturas e sociedades, para serem capazes, conscientemente, de decidirem seu 

conhecimento, sua vida, seu trabalho, sua ação política e seu espaço social. (INEP 

2006, p. 64 apud MACHADO, 2010, p. 40) 

 A Educação Social, objeto de estudo da Pedagogia Social, aponta para um trabalho 

que promova o desenvolvimento das potencialidades dos seres humanos. Ao qualificar os 

Educadores(as) Sociais que já atuam nos Serviços das Políticas de Assistência Social, espera-

se que esses profissionais se reconheçam enquanto Educadores(as) Sociais no âmbito de sua 

profissão e das ações educativas enquanto profissionais que buscam a partir deste 

reconhecimento, estarem pautados à luz dos conhecimentos teóricos para melhor 

instrumentalização de suas atividades e com isso o fortalecimento da profissão e dos serviços 

públicos que já existem.  

APOIO 

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF  

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA- FASPG 
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