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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 
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Resumo:  

Trata-se de um projeto de intervenção na Guarda Mirim de Ponta Grossa (caracterizada como SCFV - Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos) que se situa no escopo da Pedagogia, Pedagogia Social e Educação 

Social, sob a responsabilidade do NUPEPES – Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Pedagogia, 

Pedagogia Social e Educação Social da UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenado e 

supervisionado por professores da UEPG e desenvolvido por acadêmicos de diferentes cursos. As intervenções 
são planejadas com os acadêmicos e ocorrem sob a forma de ateliês diversificados oferecidos semanalmente aos 

educandos, os quais são organizados segundo eixos e conteúdos temáticos. A Pedagogia/ Educação Social busca 

construir de sistemas teórico-práticos que subsidiem os processos de gestão de práticas educativas em contextos 

sociais diversos. Assim, refere-se à teoria e prática da educação em contextos socioeducativos diversos, que não 

exclusivamente escolar., visando produzir conhecimentos acerca dos sujeitos destas práticas, abrangendo as 

problemáticas que os envolvem e as intervenções que se mostrarem necessárias para a promoção do processo 
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educativo. Assim, também, a Pedagogia Social e a Educação Social dispõem-se a conhecer e aprimorar as 

práticas e a formação profissional dos educadores sociais que atuam nesses diferentes contextos de intervenção. 

Palavras-chave: Educação Social. Pedagogia Social. Práticas Socioeducativas.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO: UEPG NA GUARDA MIRIM: PRÁTICAS 

DE EDUCAÇÃO SOCIAL  

 

PROJETOS VINCULADOS: NÃO SE APLICA  

 

PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ESCOLA DE GUARDA 

MIRINS “TENENTE ANTONIO JOÃO” 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS: Ponta Grossa  

 

LOCAL DE EXECUÇÃO: ESCOLA DE GUARDA MIRINS “TENENTE ANTONIO 

JOÃO” / Unidade Departamental do Instituto Educacional Duque de Caxias 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto surgiu do interesse do NUPEPES em desenvolver ações articuladas entre 

ensino, pesquisa e extensão e de concretizar relações mais estreitas entre a universidade e 

sociedade especialmente no âmbito da orientação, estudo e atendimento às instituições de 

educação social voltadas para usuários em situação de vulnerabilidade social. (UEPG, 2017) 

O projeto iniciou-se por solicitação da própria instituição da Guarda Mirim que atende a um 

grande número de assistidos e da necessidade imperiosa das comunidades de Ponta Grossa em 

atender em sistema de contraturno crianças e adolescentes em situação de risco social. Ainda, 

há as próprias exigências da realidade social em implementar uma diversidade mais ampla e 

expressiva das atividades oferecidas aos assistidos com atendimento sócio pedagógico de 

qualidade, em função da multiplicidade de níveis escolares que cada grupo etário abarca e da 

complexidade do trabalho sócio educativo frente a caracterização dessas crianças e 

adolescentes que carecem de múltiplas necessidades (afetivas, econômicas, cognitivas, 

etc).Também, o órgão fiscalizador orienta para que o trabalho educativo na instituição tenha 
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um formato diferente do escolar, a fim de não saturar os educandos em relação às rotinas 

escolares que estes já vivenciam em suas escolas de origem, pois os educandos passam o 

tempo livre sob a responsabilidade da instituição.  Destaca-se a necessidade de formação dos 

educadores sociais contratados e voluntários, pois o município ainda não conta com 

oportunidades de formação específica para estes profissionais. Por último, considera-se que as 

intervenções e estudos emanados deste projeto, constituem-se como uma situação "piloto” a 

subsidiar outras intervenções na área da educação social em entidades e serviços semelhantes. 

 

OBJETIVOS 

- Potencializar o desenvolvimento humano dos educandos e educandas que frequentam a 

Guarda – Mirim;  

- Mediar processos de tomada de consciência por parte dos educandos que frequentam a 

Guarda-Mirim;  

- Implementar, sob forma de ateliês, práticas socioeducativas voltadas para o desenvolvimento 

cognitivo, psicomotor, social e afetivo dos educandos;  

- Oferecer aos acadêmicos participantes do projeto, orientação e assessoria pedagógica no 

planejamento e execução dos ateliês;  

- Suscitar espaços e discussões que viabilizem aos acadêmicos participantes a reflexão sobre a 

Educação e a Pedagogia Social. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia do projeto supõe a efetivação de ateliês pedagógicos semanais os 

quais se dão em função dos grupos etários definidos pela instituição e nos dois eixos: 

linguagens e corpo e movimento. Os ateliês são distribuídos semanalmente com base no 

calendário da UEPG e disponibilidade dos acadêmicos. Os ateliês são conduzidos por 

acadêmicos de diferentes cursos, orientados por professores supervisores para o planejamento 

de ações condizentes aos grupos etários aos quais se destinam e visando atender temáticas de 

interesse e necessidades dos educandos usuários da instituição. A condução dos ateliês 

fundamenta-se na utilização de metodologias ativas, desenvolvendo-se estratégias lúdicas e 

motivadoras levando-se em conta que se trata de um trabalho de educação não escolar. Desse 

modo, a partir de conteúdos geradores priorizam-se: brincadeiras, gincanas, jogos de regras, 
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de raciocínio, individuais e coletivos, desenhos, colagens, cine-fóruns, uso de vídeos, 

produções escritas, produção de gêneros jornalísticos, trabalhos diversos que envolvam 

músicas, danças e atividades corporais, dentre outros.  

 

RESULTADOS 

 Situado no escopo da Pedagogia Social e Educação Social (RIBAS MACHADO,  

2010; 2014), as ações extensionistas revelaram um significativo impacto no aprendizado dos 

acadêmicos e dos demais envolvidos, o que pôde ser apreendido pelos docentes supervisores 

ao longo do acompanhamento semanal das atividades.  

Destacaram-se seus aprendizados em relação a importância de: - Construir vínculos 

com os educandos, por meio do acolhimento afetivo, do desenvolvimento cognitivo e da 

convivência social;  

- Trabalhar com crianças e adolescentes vulneráveis, ampliando conhecimentos em relação às 

suas características próprias;   

- Conhecer a realidade vivida pelos educandos e pela instituição de SCFV, reconhecendo suas 

vivências em relação a situações complexas tais como violência (doméstica, social, 

econômica), experiências com drogas na família e comunidade;  

-Percepção concreta das dificuldades do trabalho socioeducativo a respeito de situações 

extremas entre os sujeitos educandos (fuga de casa, tentativas de suicídio, expressão da 

vontade de morrer, depressão, automutilação, feminicídio nos lares e/ou na comunidade em 

que vivem, abandono afetivo);  

- Reconhecimento do sucesso de trabalhos educativos que envolveram:  

- a diversidade cultural, como por exemplo o Ateliê “Viagem ao mundo em oitenta 

músicas”, com atividades de buscas sobre as culturas, costumes, danças, alimentação, 

educação de diferentes povos – México, Rússia, Coreia, China, Finlândia, e outros;  

- Projeto Samba no Trilho;  

- o Ateliê de Língua Espanhola para adolescentes (desenvolvido a com o mestrando 

Alejandro Rincón, nativo da Colômbia);  

- Atividades de Autoconhecimento e Autoestima (Atividades com Emojy);  

- Atividades de Cidadania como Ateliê “O país que eu quero”; - Atividades envolvendo 

músicas indicadas pelos educandos (Ateliê com a música Dias melhores –Jota Quest);  
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- Atividades que envolvam jogos de regras e autodisciplina (uma vez que os educandos 

tendem a gostar mais de jogos competitivos);  

- Posturas do educador de “não moralização” de situações de conflito x sociabilidade, 

buscando mediar as relações entre pares dessa forma em face da identificação de rivalidades;  

-Atividades que possibilitem maior autonomia dos educandos no seu desenvolvimento.  

Os extensionistas identificaram a necessidade de ajuda aos educandos na realização 

das tarefas escolares sobre conteúdos específicos do ensino fundamental II ou Ensino 

Médio, destacando a importância de uma ajuda qualificada em relação às dificuldades de 

compreensão/ interpretação que apresentam e devido ao fato de passarem o contraturno na 

instituição.  

A continuidade das ações e acompanhamento efetivado pelos docentes da UEPG – 

coordenação e supervisão, desde a proposição da 1ª. edição foi um fator relevante para a 

qualidade das ações que permitiu maior compreensão e objetividade em relação ao 

conhecimento de atividades, posturas educacionais mais bem recebidas pelos educandos, bem 

como suas necessidades sócio educacionais, modos de organização da instituição até o 

presente momento, cotidiano institucional, identificação de categorias representativas das 

principais dificuldades da realidade institucional.  

As ações no projeto também foram debatidas nas reuniões entre os docentes e 

encontros com os educadores sociais da instituição, bolsistas da USF, membros do 

NUPEPES, identificando-se questões a serem resolvidas em médio prazo, tais como: a 

necessidade do desenvolvimento das atividades extensionistas sem interrupções; a 

rotatividade dos acadêmicos; a adequação ao trabalho socioeducativo em salas-ambiente; a 

necessidade de um projeto político-pedagógico (PPP) institucional.  

FOTO(S) 
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Figura 1 – Educandos e Educadores Sociais da Guarda Mirim, Acadêmicos e Docentes na Despedida dos 

Professores Visitantes do México. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que os resultados do projeto permitem orientar processos formativos, não 

apenas na instituição em foco, mas em outras instituições de SCFV de Ponta Grossa. Tais 

resultados retratam, não apenas o desenvolvimento de relações socioeducativas entre 

educadores e educandos, mas também elementos de gestão de recursos humanos, organização 

das práticas de educação social e de formação dos educadores sociais. No âmbito da formação 

dos profissionais um resultado valioso foi a geração de um novo Projeto junto a USF/SETI/ Pr 

cujo desenvolvimento culminou na parceria com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, por 

meio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Fundação de Ação Social para efetivar 

ações/cursos/eventos de formação de educadores sociais no município de Ponta Grossa. 

Assim, destaca-se que este projeto está na base das reflexões teórico-práticas para concretizar 

ações mais efetivas no âmbito da educação social no município. Registra-se, finalmente, que 

os docentes proponentes do projeto, bem como o NUPEPES, que é a sua instância de apoio e 

articulação no ensino, na pesquisa e extensão consideram que os resultados e experiências 

neste Projeto são muito significativos para aprofundar o debate sobre formação e prática 
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profissional na Educação Social, mediante as vivências dos extensionistas com os educandos 

e suas realidades.   

 

APOIO: Não há órgãos financiadores  
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