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Resumo 

A pesquisa possuía como objetivo dar continuidade as 
investigações e análises dos levantamentos de sites 
oficiais dos governos de países Latino Americanos e 
também de publicações científicas que possuem as 
práticas educativas sociais, conforme seus diferentes 
contextos. Este projeto procurava validar, organizar, 
sistematizar e armazenar adequadamente os dados 
coletados pela pesquisa realizada anteriormente pelos 
acadêmicos Jayne Thayla, Gabriel Henrique Divardim de 
Oliveira e Hugo Garcia. O aporte teórico estava sendo 
analisado pelas pesquisas de mestrado e doutorado do 
Professor Érico Ribas Machado que orienta a apreensão 
dos termos nas áreas de Educação Social e Pedagogia 
Social em uma abordagem metodológica da Educação 
Comparada. 

Introdução  

A presente pesquisa era um estudo desenvolvido 
anteriormente pelos acadêmicos Jayne Thayla, Gabriel 
Henrique Divardim de Oliveira e Hugo Garcia que 
possuía o objetivo de organizar os dados da pesquisa em 
desenvolvimento, identificar os dados coletados nas 
pesquisas anteriores, os processos educativos sociais na 
América Latina, armazenar devidamente as fontes dos 
dados e suas informações e delinear os próximos passos 
da investigação. Este projeto foi desenvolvido a partir da 
pesquisa realizada anteriormente que se insere no 
campo da Pedagogia Social Comparada. Foi feito um 
estudo para verificar quais elementos relativos à 
educação em diferentes contextos aparecem nas 
referidas legislações. O estudo de caráter comparativo 
possibilitando que os resultados das análises dos dados 
possam gerar quadros sinópticos que possibilitem 
acessar e analisar conteúdos posteriormente os 
processos educativos em diferentes contextos na 
América Latina, analisar as produções científicas que 
abordam discussões teóricas sobre práticas educativas 
em diferentes contextos nos países da América Latina, 
comprovar a existência de reconhecimento professional 
e de formação de trabalhadores da Educação, comparar 
os diversos tipos de Educacional Social em instituições 
escolares ou fora delas nos países Latino Americanos. 
Os países que foram analisados eram Antilhas 
Holandesas, Argentina, Aruba, Belize, Bolívia, Costa 
Rica, Chile, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, 
Guiana, Guiana Francesa, Nicarágua. 

Material e Métodos 

Localizado metodologicamente dentro do campo de 
estudo da Pedagogia Social Comparada, nós utilizamos 

a abordagem da Educação Comparada. Os dados que 
foram usados para darmos continuidade à organização 
do quadro sinóptico foram coletados e analisados por 
meio da analise documental onde utilizamos o aplicativo 
Bitly para reduzir os links dos países analisados e todas 
as leis de todos os países foram analisadas e atualizadas 
conforme o andamento da pesquisa. Essa atualização 
permite que tudo esteja armazenado adequadamente 
que será utilizado como uma analise de dados que 
poderá se tornar público. Foi organizado também um 
quadro sinóptico que permite o elemento comparativo 
entre as produções cientificas e teóricas que analisam as 
práticas educativas nos países Latino Americanos. 

Resultados e Discussão 

Por meio da atuação da acadêmica Letícia Pereira 
Ansbach, foi possível contribuir para todo o grupo 
acessar o material de uma maneira mais eficaz e com 
isso avançar nas discussões e também possibilitar para 
todos para que permaneça como um registro adequado 
do que já foi feito até o momento.Foram analisados todos 
os países citados e colocado as leis em quadros 
sinópticos separado por cada país junto com os termos 
utilizados para especificar a educação social nesses 
países. 

Conclusão 

Concluímos que esse projeto é essencial para o 
conhecimento e debates das Leis Gerais de educação 
nos países latino americanos seja ela educação social, 
comunitária ou escolar e bem como para a importância 
de cada país possuir uma Lei de Educação. 
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