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  Resumo  

A presente pesquisa tem como objetivo principal de 
realizar o levantamento em sites oficiais de 12 países da 
América Latina e descobrir como vem sendo abordada a 
temática sobre as práticas educativas sociais e, em quais 
circunstancias estão acontecendo, para então investigar 
os processos educativos nos países da América Latina a 
fim de reconhecer as práticas educativas nos diferentes 
espaços e quais são os documentos norteadores das 
legislações oficiais de cada país, no qual contemplam os 
termos referentes a educação em espaços não 
escolares. Os países escolhidos foram selecionados de 
acordo com a fase anterior da pesquisa que foi 
identificado dos projetos das leis que teriam indicativos 
das leis encontradas os quais  foram: Argentina, Brasil, 
Colômbia, Chile, Cuba, México, Panamá, Paraguai, Peru, 
República Dominicana, Uruguai, Venezuela. 

  Introdução  

Entende-se a importância destes espaços educativos 
para a formação do sujeito, bem como a efetivação de 
políticas públicas que contemplem a efetivação da 
educação nos espaços não escolares para que o 
conhecimento possa ser propagado de maneira ímpar 
em todos os lugares.Neste semestre, compreendeu-se 
na delimitação de todos os paises latino-americanos: 
analisados a Lei Geral da Educação 12 países da 
América Latina que são Argentina, Brasil, Colômbia, 
Chile, Cuba, México, Panamá, Paraguai, Peru, República 
Dominicana, Uruguai, Venezuela. , buscando-se aos 
documentos que regem as leis educacionais em cada 
país, investigando principalmente aos sites do Ministério 
da Educação de cada um e analisando sua veracidade e 
investigando se os termos relacionados a Educação 
Social/ Pedagogia Social estão presentes em cada 
documento. 

  Material e Métodos  

A pesquisa foi de caráter documental e demos a 

continuidade a sua primeira fase, na qual foi realizada a 

coleta de dados e a análise das legislações dos países 

Latinos Americanos, onde buscou-se desenvolver uma 

sobre educação não escolar encontra-se na Lei Nº 
131- 

11- De Educación Nacional; na República Dominicana 
Educação Social aparece na Lei Geral da Educação Lei 
n. 66-97;No México Lei General de Educación- 13 de 
Julio de 1993 no capitulo 3 nas modalidades educativas; 
Paraguai Lei Nº 1.264- De Educación Nacional, no 
capitulo III Art 56 e 57; no Peru está na Lei Nº 1.264- De 
Educación Nacional, no Capitulo IV nos Art 46ºe 48º; 
Argentina Ley Nº 26.206 - De Educación Nacional; 
Panamá com a Lei Orgânica da Educação- N. 34 de 
1995; Uruguai com a Ley General de Educaión- Ley 
nº18.437; Cuba com a Artículos 35, 38, 39, 40, 50, 51; 
Chile com a Ley General de Educación- Ley nº30270 
(2009); Colômbia com a Ley General de Educación - Ley 
nº115; Brasil com a Lei Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação -Lei nº9394; Quatemala na Lei da Educação 
Nacional- Decreto n. 12-91 e por ultimo El Salvador na 
Lei Geral da Educação 
– Decreto n. 917. 

  Conclusão  

Tais dados possibilitam a visualização e compreensão 
em relação aos termos correspondentes a Educação 
Social/ Pedagogia Social apontando a preocupação por 
meio dos segmentos legais no âmbito educacional em 
fornecer abertura para a menção destes termos que 
envolvem a educação nos espaços não escolares. Tais 
semelhanças dos pais possibilitou uma elaboração 
maior que está previsto na Lei e que avançam na área 
em que foi pesquisada. 
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análise comparativa entre os sistemas educacionais  dos    
países pesquisados com o sistema educacional para 

compreender as práticas educativas realizadas em 

diferentes espaços, fora dos ambientes escolares 

  Resultados e Discussão  

No caso da presente pesquisa, foram analisados a Lei 
Geral da Educação esse semestre doze países da  
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