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RESUMO 

O campo de atuação do profissional Pedagogo tem se destacado, ultimamente, pela 
ampliação de espaços educativos para além do ensino regular. Esta ampliação faz 
com que a formação deste profissional inclua o debate acerca das demandas e 
necessidades socioeducativas que envolvem os contextos diferenciados de atuação. 
O objetivo deste trabalho foi analisar as novas exigências profissionais de atuação 
do Pedagogo no espaço educativo para além do ensino regular, tendo como foco um 
Programa Socioeducativo da cidade de Curitiba-PR. Abordou-se o Programa 
discutindo-se a Pedagogia Social frente à questão social tal como a conceitua 
Castel. Utilizou-se do estudo de caso, tendo como instrumentos de coleta de dados  
a entrevista semi-estruturada e a análise documental, sendo possível levantar dados 
que permitiram descrever a atuação do Pedagogo, suas responsabilidades 
socioedutivas, a organização do Programa Socioeducativo, a organização da 
estrutura curricular dos cursos de Pedagogia e outros. A função do Pedagogo 
investigada foi a de Professor Coordenador Local do Programa em questão. 
Constatou-se que as exigências profissionais envolvem saberes diversificados na 
área da gestão, que atendem às peculiaridades do Programa, onde dissemina como 
principal objetivo proporcionar espaço de lazer, formação e cultura para a 
comunidade do entorno das escolas. Ademais, buscou-se verificar a organização do 
curso de Pedagogia frente a estas novas demandas. Constatou-se que os cursos de  
uma Instituição particular e outra pública ainda estão focados no ensino regular, 
necessitando-se mais reflexão e estratégias de formação, debates e estudos acerca 
da formação e atuação do Pedagogo para os espaços educativos que perpassam a 
sala de aula, os muros escolares. As disciplinas nestas faculdades ainda focalizam o 
ensino regular sendo que há pouca ou nenhuma ênfase nas disciplinas de estágio 
supervisionado em espaço não-escolar. A Pedagoga investigada para atuar como 
Professora Coordenadora Local conta com cursos de capacitação aligeirados e 
muitas vezes através de Teleaulas. Contata-se que as exigências profissionais 
devem ser tratadas com devida importância a fim de realmente este tipo de 
Programa socioeducativo se constituir em espaço educativo para além do 
assistencialismo.  
 
 
Palavras – chave: Pedagogo. Responsabilidades. Questão Social. Programas 

Socioeducativos. Exigências  Profissionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
The field performance of the professional Pedagogue has been outstanding lately, by 
the expansion of educational spaces out of the regular education. This expansion 
causes the inclusion of the debate about the social and educational demands and 
needs that involve the different contexts of action in the formation of Pedagogues. 
The objective of this study was to analyze the new requirements for Pedagogues in 
the educational area out of the regular education, focusing the socio educative 
program of Curitiba city. It approaches the program to discuss the Social Pedagogy 
front of the social question as conceptualizes Castel. We used the case study, with 
the instruments to collect data on semi-structured interviews and documentary 
analysis to collect data that describe the role of the pedagogue, socio-educative 
responsibilities, the organization of socio-educational programs, the organization 
structure curriculum of courses in pedagogy and others. The function of the 
Pedagogue investigated was the function of a Local Coordinator Teacher of the 
program concerned. It was found that the demands of work involving diversified 
knowledge in management, that attend the peculiarities of the program, which 
spreads as main objective to provide space for leisure, training and culture to the 
community surrounding the schools. Furthermore, we sought to determine the 
organization of the Faculty of Education on these new demands. It was found that the 
courses of a particular institution and public are still focused on the mainstream 
education and need to be more discussion and training strategies, discussions and 
studies about the formation and work of teachers for educational spaces that go out 
of the school walls. The disciplines in these colleges still focus on the regular school 
and there is little or no emphasis in the supervised disciplines that can work in 
spaces out of the school. The Pedagogue investigated that serves as a Local 
Coordinator Teacher studies in training courses that are streamlined and often 
through Television. Contact that the professional requirements for this area should be 
treated with due importance to this kind of educational program can be more than 
just an assistance. 
 
 
Key - words: Pedagogue. Responsibilities. Social Issue. Socio-educational programs. 
Professional requirements.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Investiga-se nesta dissertação as responsabilidades do profissional 

Pedagogo como Professor Coordenador Local num Programa socioeducativo, onde 

o referido profissional atua durante os finais de semana em escolas municipais. O 

Programa em questão, já se encontra em funcionamento em mais de 70 escolas. Ele 

foi implantado em Curitiba em 2005 por iniciativa da Prefeitura Municipal, sendo 

coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com demais 

órgãos da prefeitura e  com UNESCO, que oferece cooperação técnica. Ressalta-se 

entre os demais órgãos oficiais do município, a participação das Secretarias da 

Saúde e do  Meio Ambiente e a  Fundação da Cultura, entre outros. 

Os gestores do Programa defendem como o principal objetivo do mesmo  a 

valorização das escolas municipais de Curitiba como centros de irradiação da vida 

da comunidade, promovendo a inclusão social, a cultura de paz, a redução dos 

índices de violência, a integração entre a comunidade e a escola, o fortalecimento 

dos laços familiares e a melhoria do ambiente escolar.  

Sendo assim, abrem-se as escolas à população nos finais de semana e 

também em horários noturnos em dias em que não esteja com atividades letivas. O 

Programa oferece atividades diversificadas, entre elas, alternativas de lazer e de 

educação nas áreas da saúde, reforço escolar, empreendedorismo com cursos de 

geração de renda, cidadania, esporte e cultura¹.  

 

__________________ 

¹ O leitor encontra, nos Anexos (1;2;3), figuras para visualização das atividades socioeducativas. 
Algumas figuras são de atividades desenvolvidas em programa semelhante ao investigado, onde se 
pode ter uma idéia das mesmas. Em outras figuras mencionamos como fonte “O Autor” visto que não 
mencionaremos neste trabalho o nome do programa socioeducativo, foco desta investigação. 
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As atividades são planejadas em cada escola por um grupo de 

representantes da comunidade, da escola e da prefeitura a fim de se observar os 

interesses da comunidade. 

As oficinas são desenvolvidas por voluntários, instrutores, servidores 

municipais e estagiários de graduação em diversas áreas, entre elas, Educação 

Física e  Pedagogia. Estas atividades têm como público alvo a população que se 

encontra em situação de vulnerabilidade social, e tinha como  ideal atender até 2007 

120 escolas, visando a melhoria das condições de desenvolvimento comunitário 

através do processo educativo, onde se defende a participação dos cidadãos. 

Acreditam, os seus gestores, que a educação é um dos fatores determinantes da 

qualidade de vida da população, com impacto no trabalho e renda, na economia, no 

crescimento populacional, na participação política, nos índices de saúde, na 

expectativa de vida, e outros. 

Constata-se que se expandem cada vez mais as iniciativas educacionais 

para além do ensino regular e isto não somente em espaços diversificados ao do 

sistema escolar mas na própria escola, como é o caso do programa foco deste 

estudo. Isto leva à ampliação de responsabilidades por parte dos profissionais da 

educação, como também, à necessidade de se repensar na função da escola, 

especialmente na sua função social. 

Segundo Oliveira (2004) as reformas educacionais desde os anos 90 têm 

enfatizado como principal eixo a educação para a equidade social, implicando em 

transformações substanciais na organização e na gestão da educação pública.  

Neste sentido passa a ser um imperativo dos sistemas escolares, por 

exemplo,  formarem os indivíduos para a empregabilidade, visto que a educação de 

um modo geral é tomada como requisito indispensável ao emprego formal e 
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regulamentado ao mesmo tempo em que  desempenha papel na condução de 

políticas sociais, muitas vezes,  de cunho compensatório,  visando a contenção da 

pobreza.  

Ressalta a autora, que uma das medidas tomada na atualidade tem sido a 

ênfase na integração escola e comunidade, nos mecanismos de gestão escolares 

que insistem na participação da comunidade. Isto repercute na composição, 

estrutura e gestão das redes públicas de ensino. 

Presencia-se na contemporaneidade modificações na forma de organização 

de tempos e espaços escolares. A expansão de iniciativas, de programas que 

funcionam em horários e tempos diferenciados do ensino regular, segundo Rossi e 

Höfling (2009), se dá no discurso, pelos princípios democráticos que pressupõe a 

cultura do participacionismo, para garantir a efetiva abertura de espaços escolares. 

Um processo que defende uma administração descentralizada de gerenciamento do 

poder público, em que a participação cidadã aparece como estratégia para revigorar 

um Estado insuficientemente irrigado pela democracia. 

Para Mendes (2009), a abertura das escolas nos finais de semana para a 

comunidade pode constituir uma referência para o desenvolvimento de um 

sentimento de pertencimento em relação a esse espaço que é de acesso universal. 

Esta valorização dos equipamentos públicos também poderá conduzir a uma postura 

dos sujeitos que por lá passam, mais comprometida com um conjunto de ações que 

levem à exigência do atendimento dos interesses e necessidades daquelas 

camadas da população que frequentam a escola pública. Poderá favorecer o 

exercício da cidadania e contribuir para que as relações de poder superem 

hierarquias e pautem-se em um tipo de gestão mais democrática e menos 

autoritária.  



 12

Portanto, a gestão partilhada, no contexto do programa socioeducativo 

investigado, é defendida visando ser o Programa um meio de democratizar o espaço 

escolar, de participação da comunidade, de parcerias entre outros, onde também se 

dissemina uma idéia de que a comunidade é responsável pelo seu desenvolvimento.  

Este processo de democratização, todavia, nos faz pensar no que afirma 

Wanderley (1997, p. 125), ao tratar da questão social, que a identifica com a  

pobreza e exclusão social na América Latina. Aponta que indicadores sócio-políticos 

manifestam uma positividade na situação geral da região. Nesse sentido ele destaca 

a volta dos processos democratizadores após o término das ditaduras militares, bem 

como o fortalecimento em vários níveis da Sociedade Civil. Porém, há indicadores 

que assinalam o crescimento do número de pobres na área latino-americana, se 

revelando no aumento do subemprego e desemprego, na deterioração da qualidade 

de vida de vastos contingentes populacionais. Assim, contraditoriamente, a 

redemocratização não tem sido acompanhada pela promoção da justiça social.  

Wanderley (1997) destaca a falta de qualidade na saúde, educação, 

saneamento, habitação, entre outros como os principais males relacionados com a 

questão social. Há em nosso país o crescimento da economia informal, a violência 

urbana, o crime organizado, a droga, que são sinais evidentes do processo de 

concentração de riquezas e de poder nas mãos de minorias ricas e do aumento dos 

pobres, com suas seqüelas dramáticas, que revelam desigualdade e injustiça 

estruturais, males que não foram superados pelos pretensos processos de 

emancipação do século XIX e de modernização do século XX. 

Esta realidade nos remete ao contexto da comunidade a qual o programa 

socioeducativo discutido neste estudo atende. Os problemas estruturais, apontados 

por Wanderley, como o crescimento do desemprego, do emprego informal, do 
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subemprego, da pobreza e da violência  assolam a comunidade do entorno escolar. 

Lembrando que a escola, tal como a comunidade e o referido Programa, em nenhum 

momento deixam de ser o objeto desta pesquisa.  

As atividades socioeducativas como  de esporte e Lazer são consideradas 

pelo Programa como possibilidades de lidar com problemas sociais ou de pelo 

menos amizá-los. Encontra-se relação direta com a questão social neste contexto 

educativo, de várias formas, onde a principal é a reutilização da escola enquanto 

espaço público aberto á comunidade, especialmente a  comunidade carente. 

A escola está diretamente relacionada com a questão social quer se enfatize 

a sua impotência frente a ela, quer se destaque as possibilidades que ela tem para  

promover a superação de tais males.  O Programa, de certo modo, reconhece a 

fraqueza da escola pública frente às exigências da questão social, sobretudo na sua 

forma de atuação tradicional, fechada em si mesma e se restringindo a atuar como 

formadora de alunos. Mas ele reconhece também a sua força, quando a toma como 

parceira capaz de constituir alianças com a comunidade local e com instituições que 

financiam e apóiam projetos de desenvolvimento local.   

É a partir dessa visão da escola que o Programa procura preparar a 

comunidade para lidar com problemas como o desemprego e o aumento da 

violência, promovendo atividades socioeducativas como geração de renda, e tendo 

como objetivo uma cultura de paz e de fortalecimento da sociedade civil na 

resolução de seus problemas. Cabe lembrar o que afirma a Coordenadora Geral do 

programa que  as atividades de geração de renda estão entre as mais procuradas 

pela população adulta. 

Segundo Paiva (1973), os sistemas educacionais e os movimentos 

educativos de modo geral, embora influam sobre a sociedade a que servem, 
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refletem basicamente as condições sociais, econômicas e políticas dessa sociedade.  

Assim sendo, em diversos períodos da história da educação de um país os mesmos 

acompanham seu movimento histórico, suas transformações econômicas e sociais, 

suas lutas pelo poder político. Portanto, toda educação é proveniente de uma 

situação social determinada e as metas educacionais, a política da educação e a 

orientação do ensino mostram de forma clara o seu caráter histórico. Em outro 

ângulo, podemos observar como o movimento da sociedade se reflete na educação  

sempre que se inicia um período de transformações e o sistema educacional 

existente já não atende às novas necessidades, necessitanto-se de ampliação 

urgente ou de movimentos paralelos que preencham as lacunas deixadas pela 

organização do ensino vigente. 

Presencia-se assim, um crescimento de iniciativas educacionais dentro e 

fora da escola. A educação extrapola o espaço formal de ensino, estando também 

no campo do que se denomina por educação informal, educação não-formal, 

educação social, integral, popular, permanente, entre outros. 

Esta ampliação de oportunidades educativas está também relacionadas ao 

desenvolvimento de políticas sociais específicas, especialmente para as populações 

que são classificadas como de vulnerabilidade social, na crença de que a educação 

é caminho para sobrevivência. 

Neste sentido, uma das formas para a concretização de tais idéias está na 

expansão de políticas públicas educacionais, o apelo ao voluntarismo e ao 

comunitarismo, levando à padronização e massificação de processos administrativos 

e pedagógicos, possibilitando baixar custos e redefinir gastos. Algumas estratégias 

para tanto é o apelo aos recursos da própria comunidade como o trabalho voluntário, 

a intersetorialidade, o capital social e as parcerias.  
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Estes fatores contribuem para se entender o alargamento da educação para 

além do ensino regular dentro da própria escola, por exemplo. O Programa 

investigado que se fundamenta numa gestão compartilhada, na intersetorialidade, 

nas parcerias, no conceito de educação integral, apresenta uma tendência na 

atualidade em termos de políticas públicas no campo educativo visando uma relação 

entre escola e comunidade para o desenvolvimento sustentável. 

É neste contexto que este trabalho tem como foco de análise a atuação do 

profissional Pedagogo o qual exerce a função de  Professor Coordenador Local do 

Programa.  

Cabe ressaltar que a terminologia utilizada para designar a função 

investigada é de “Professor Coordenador Local”, mas suas atividades estão voltadas 

para a coordenação especificamente e não à docência. O termo “Professor 

Coordenador” é o termo utilizado no Programa para designar uma função a ser 

exercida por profissionais da educação da rede municipal de ensino. Este trabalho, 

então, tem como foco investigar um profissional formado em Pedagogia o qual 

exerce a função referida. 

Historicamente o Pedagogo esteve associado à educação escolar, ao ensino 

regular tal como é conhecido tradicionalmente. Todavia, ao atuar no âmbito do 

Programa, exerce funções que diferem, em certa medida, do âmbito do ensino 

regular, da sala de aula, da organização da educação entendida como formal.  

Em termos de reconhecimento legal é recente a preocupação com a 

formação do Pedagogo para atuar em espaços diversificados. Como exemplo, 

podemos citar as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, Parecer 

CNE/CP N° 5/2005, instituídas pela Resolução CNE/CP N° 1, de 15 de maio de 

2006, que defende que o Pedagogo deve ser preparado para atuar na escola, e, em 
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outros espaços onde se exige conhecimentos pedagógicos. Entendemos que o 

programa o qual é foco deste estudo representa um novo âmbito educativo com 

suas peculiaridades, se constituindo em um novo espaço de atuação para o 

pedagogo indo além do que se entende por ensino regular.  

Ademais, por ser o Programa pesquisado fruto de política pública municipal, 

implantado recentemente, acredita-se que a pesquisa pode contribuir para o 

aprofundamento da compreensão desta realidade educativa. Contribui no sentido de 

pensarmos na atuação e formação dos profissionais para este novo contexto 

educacional, que parece ser uma tendência em muitos Estados brasileiros. 

Portanto, ao focalizar o profissional Pedagogo, temos como problema de 

pesquisa: quais as exigências específicas para atuação do Pedagogo como 

Professor Coordenador Local no contexto do programa sócioeducativo, uma vez que 

tradicionalmente sua  atuação e formação  tem focalizado o ensino regular, o âmbito 

formal? 

 Para tanto, procura-se discutir as seguintes questões: como este campo de 

atuação do Pedagogo é considerado no contexto legal das  Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Pedagogia? Em que sentido este campo de atuação pesquisado se 

caracteriza como uma nova forma de educação popular/ educação social, pedagogia 

social? E em que pontos ela rompe com as históricas atuações dos educadores 

populares e em que pontos ela representa uma continuidade?  

Estão em questão os novos desafios para a atuação e formação dos 

Pedagogos. Nesse sentido, é que as recentes Diretrizes Curriculares para os cursos 

de Pedagogia torna-se um documento de interlocução para se  analisar o Programa.      
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Frente a isso, tem-se como objetivo geral: Analisar a atuação do Pedagogo 

como Professor Coordenador Local do referido programa socioeducativo ligado às 

políticas públicas municipais da cidade de Curitiba.  

Por conseguinte, apresenta-se como objetivos específicos os que se 

seguem: Apontar características de uma educação voltada a atender as questões 

sociais, refletindo-se sobre a educação para além do ensino regular; analisar as 

possibilidades de ampliação da responsabilidade da escola pública para além de 

seus compromissos com o ensino regular; abordar nas Diretrizes Curriculares para o 

curso de Pedagogia o que se propõe em termos das possibilidades de atuação do 

Pedagogo para além do ensino regular a exemplo de programas sócioeducativos e 

por fim discutir a organização do Programa e a atuação de uma Pedagoga enquanto 

Professora Coordenadora Local. 

 A análise do referido Programa, no contexto das políticas públicas do 

governo municipal da cidade de  Curitiba,   é feita como uma ocasião para  se  

discutir  a atuação do Pedagogo enquanto Professor Coordenador Local em uma 

das escolas onde o Programa se desenvolve e as exigência para os cursos de 

Pedagogia que daí podem ser inferidas. A questão social é retomada como uma 

base teórica para a investigação no contexto histórico-social do Programa e para se 

discutir as responsabilidades da Pedagogia nas novas configurações da educação 

popular e ou social de suas institucionalizações.  

 Cada espaço tem suas necessidades socioeducativas, seus objetivos, sua 

população o que exige que se reflita sobre as metodologias, os conteúdos, o 

currículo, adequados a cada realidade educativa.  

Torna-se importante esta investigação, portanto, visto que os espaços 

socioeducativos se expandem cada vez mais numa sociedade em que se levanta a  
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bandeira do “todos pela educação” ². Há também, a intervenção de agentes, 

entidades, instâncias, com diversos interesses no campo educacional, voltados para 

o atendimento de população com diferentes necessidades cognitivas, afetivas, 

sociais, presentes tanto em crianças e adolescentes, quanto em adultos e idosos, 

como é o caso da população atendida  no  programa analisado. 

Na contemporaneidade ocorre uma ampliação das responsabilidades da 

educação enquanto política pública. Esta não se limita aos espaços oficiais de 

ensino regular, mas vai além dos muros escolares. Ela, contudo tem acontecido de 

forma espraiada nos diversos espaços, tais como nos bairros, em associações e 

organizações que “estruturam e coordenam os movimentos sociais”,  

Acontece em igrejas, sindicatos, partidos políticos, organizações não-

governamentais, entidades culturais, e nas próprias escolas, nos espaços interativos 

dessas com a comunidade educativa etc. (GOHN, 2005, p101)  

O Programa em questão, por sua vez, procura articular a iniciativa de poder 

público municipal, em parceria com agências como a UNESCO, com a comunidade 

local, tendo a escola pública como espaço onde a comunidade se educa e se 

requalifica profissionalmente, num sentido de educação que extrapola os objetivos 

do ensino regular.      

 

 

 

 

_________________ 
 
² Inclusive no portal mec Disponível em: < http:// portal.mec.gov>  se defende a seguinte frase: “ Para 
a educação melhorar, todos devem participar”. 
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Assim, com o intuito de discutir a inserção do profissional Pedagogo em tal 

contexto socioeducativo, este trabalho se estrutura da seguinte forma: inicia 

trazendo apontamentos teóricos sobre a ampliação de espaços socioeducativos, a 

Pedagogia neste contexto e alguns aspectos acerca da formação do Pedagogo, 

discutindo conceitos como educação não-formal, educação popular, educação 

social, educação integral, pedagogia social, questão social e outros.  

Na seqüência, apresenta uma discussão acerca da organização do 

Programa socioeducativo, sua criação, seu desenvolvimento e funcionamento  como 

política pública municipal.  

Por fim, apresenta discussões acerca da atuação do Pedagogo no 

Programa, suas responsabilidades, desafios e formação para dar conta das 

demandas socioeducativas. Para tanto, discute-se também, o curso de Pedagogia,  

as suas Diretrizes Curriculares, como se dá  a organização do curso na atualidade, 

tendo-se como objetos duas faculdades, uma pública e uma particular, onde se 

apresenta a visão das Coordenadoras do curso e aspectos voltados a organização 

curricular para dar conta das novas demandas de formação. 

Espera-se, finalmente, contribuir com a construção do conhecimento neste 

contexto de educação para além do ensino regular. Busca-se enriquecer a 

discussão acerca da qualidade e  identidade do curso de Pedagogia diante das 

demandas socioeducativas da contemporaneidade, onde  cremos que  a Pedagogia 

é de fundamental importância. 
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2 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa representa um estudo de caso sobre a atuação do Pedagogo 

como Professor Coordenador Local em um Programa socioeducativo.  O Programa, 

como já se ressaltou,  é resultado de política pública do governo municipal da cidade 

de Curitiba-PR, onde as atividades do mesmo se desenvolvem nos 

estabelecimentos de ensino da rede municipal , durante os finais de semana. 

O Programa faz parte de iniciativas educativas  diferenciadas  no ensino 

regular. A coleta de dados buscou  averiguar a atuação do Pedagogo em âmbito 

educativo que tradicionalmente, em termos de graduação,  ele não tem sido 

preparado, uma vez que os cursos de Pedagogia têm focalizado a educação 

escolar. Dessa forma, buscou-se analisar a atuação do Pedagogo na gestão do 

processo de ensino e aprendizagem voltado para a população atendida pelo 

Programa, do entorno de  uma escola pública municipal, adequando  currículos, 

níveis e modalidades de ensino, de modo que a escola possa formar pessoas de 

diferentes faixa etária e com diversificadas  necessidades socioeducativas.  

Trata-se de levantar dados para se compreender  a forma como a escola 

desenvolve atividades que não obedecem a um currículo fixado para atender alunos 

da Educação Básica regular.   Está em questão identificar no projeto a forma como o 

Pedagogo (como professor gestor) atua na flexibilização da escola  de acordo com 

os anseios da comunidade,  ou seja, é mais flexível que o ensino regular. 

A compreensão das responsabilidades do Pedagogo na escola onde o 

Programa ocorre se dá também com a discussão  das políticas sociais voltadas ao 

desenvolvimento da comunidade. Assim termos como, parcerias, sustentabilidade, 
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gestão social, desenvolvimento local e outros são abordados como fatores que  

condicionam o trabalho do Pedagogo, ou seja,  exigem dele novas qualificações.   

Desta forma, opta-se pela investigação do tipo estudo de caso apoiando-se 

em teóricos como Stake e Yin. Para Stake (apud Mazzotti, 2006) há três tipos de 

estudo de caso, diferenciados a partir de suas finalidades. Os estudos de caso, 

intrínseco, instrumental e coletivo.  

 No estudo de caso intrínseco, se pretende compreender um caso apenas 

pelo interesse despertado aquele caso particular, não por que o caso representa 

outros casos ou por que representa um problema particular mas sim por que em 

todas suas particularidades este caso é de interesse em si.  

O estudo de caso instrumental, por sua vez, deve-se ao fato de que o caso 

facilita a compreensão de algo mais amplo servindo de subsídio para entender um 

assunto ou para contestar uma generalização amplamente aceita, apresentando um 

caso que nela não se encaixa.  

Por fim, o estudo de caso coletivo pretende que o pesquisador estude 

conjuntamente alguns casos para investigar um fenômeno, podendo ser entendido 

como um estudo instrumental estendido a vários casos. 

Diante das opções a pesquisa valorizou o estudo de caso intrínseco  pelo 

desejo de compreender um caso pelo interesse despertado no caso em si, e não por 

que o caso representa outros casos. Assim, pretendeu-se estudar a atuação do 

Pedagogo em uma das unidades escolares onde funciona o Programa 

socioeducativo e analisar sua atuação à luz da questão social. Trata-se de um 

estudo que se define pela compreensão de um caso pelo interesse despertado no 

caso em si, sua especificidade, e não por que o caso representa outros casos. 
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Igualmente a Stake, Yin (apud Mazzotti, 2006) mostra a importância do 

estudo de caso em pesquisas  semelhantes a que é proposta. Yin defende que o 

estudo de caso se torna importante, entre outros fatores, por responder à questões 

de interesse de investigações que se referem ao como e  ao porquê. Quando, por 

exemplo, o foco se dirige a um fenômeno contemporâneo, ou seja, cujo desfecho 

ainda não se deu, é o estudo de caso do tipo intrínseco que seria o mais 

recomendável.  

Portanto, segundo Yin (1994, p. 27), o estudo de caso é a estratégia 

escolhida ao se examinar acontecimentos contemporâneos. Ele destaca que a 

observação direta e uma série sistemática de entrevistas têm a capacidade de lidar 

com “evidências” apresentadas em documentos e observações. O estudo de caso 

valoriza a pesquisa empírica, investigando o fenômeno em seu contexto natural, 

utilizando diversas fontes de evidência.  

Na mesma linha das referidas idéias, Triviñus (1987) define o estudo de 

caso como  categoria de pesquisa em que o objeto é uma unidade que se analisa de 

forma aprofundada. No caso desta pesquisa, foi analisada a organização e 

funcionamento do Programa como base para se compreender as novas exigências 

para atuação do Pedagogo.  

Por ser o Programa uma iniciativa apresentada como inovadora na cidade 

de Curitiba, pressupôs-se que não havia referências anteriores suficientes para se 

entender a atuação do Pedagogo neste âmbito educativo. Nesse sentido, o estudo 

de caso apresentou-se como a melhor alternativa para atender à finalidade do 

estudo. 

 As entrevistas e a análise de documentos visaram conhecer desde a 

criação, a implantação e a forma de organização do Programa socioeducativo, como 
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base para uma maior compreensão da atuação do Pedagogo no contexto do 

Programa. É o que Triviños (1987, p. 134) denomina de estudo histórico-

organizacional. Partiu-se do estudo da  criação e organização do Programa,  a partir 

dos  materiais disponíveis, os documentos relativos ao Programa, legislação, 

relatórios, os materiais impressos relativos à formação e atribuições dos 

profissionais que atuam como coordenadores locais. A compreensão das atividades 

do Pedagogo, foi sendo revelada a partir da análise de materiais como apostilas, 

livros,  cursos, seminários, palestras, planejamentos, reuniões etc.  

O diálogo com as fontes publicadas se deu mediante análise dos 

fundamentos teóricos, relacionando-os aos resultados de outros dados coletados em 

campo na forma de entrevistas. Como instrumentos de coleta, a entrevista semi-

estruturada foi a mais utilizada por permitir captar as opiniões, as perspectivas dos 

sujeitos da pesquisa e confrontá-las com as teorias, com documentos, como 

relatórios, planejamentos de atividades, materiais impressos acerca do 

desenvolvimento e funcionamento do Programa, entre outros. 

Esta pesquisa, portanto, valorizou a abordagem qualitativa.  Segundo 

Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa tem o ambiente natural como 

fonte direta de coleta de dados, com o objetivo de melhor compreender o 

comportamento e experiência humana. Tenta-se compreender o processo no qual 

as pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes  

significados.  Recorreu-se à observação empírica por considerar que é em função de 

instâncias concretas da prática humana que se pode refletir com maior clareza e 

profundidade sobre as exigências do trabalho do Pedagogo em programas de 

parceria da escola com a comunidade. 
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 Investigou-se então o Programa visando compreender a atuação do 

profissional Pedagogo enquanto um dos coordenadores locais. Além do Pedagogo, 

outros sujeitos foram entrevistados, por se considerar que a visão deles bem como 

os dados que ofereceram  eram de suma importância para o estudo de caso em 

questão.Neste caso, destacam-se a Coordenadora Geral do Programa  e os 

Coordenadores de cursos de Pedagogia de algumas faculdades da região de 

Curitiba. Estes últimos possibilitaram discutir a formação e relação com a atuação do 

Pedagogo em âmbitos educativos diferenciados do ensino regular, como é o caso do 

cenário educativo priorizado neste estudo.  

Foram entrevistadas 2 Coordenadoras do curso de  Pedagogia,  uma de 

uma instituição pública e outra de uma instituição particular da cidade de Curitiba, 

bem como, analisou-se os programas curriculares dos cursos.  

As entrevistas mais centrais foram com a Pedagoga, Professora 

Coordenadora Local em uma das escolas onde funciona o Programa socioeducativo, 

e com a Coordenadora Geral do Programa que atua na Secretaria Municipal de 

Educação (SME), num total de 4 sujeitos investigados. 

A escola onde esta Pedagoga atua caracteriza-se por pertencer a um bairro 

com uma comunidade de diversificada camada social de diferente poder econômico. 

A escola representa para esta comunidade um meio de participação em atividades 

que seriam de difícil acesso em âmbito privado.  

Por conseguinte, para analisar a atuação do Pedagogo no Programa 

socioeducativo,   foi dada ênfase à pesquisa de campo: entrevistas com os sujeitos 

de pesquisa e a  análise documental de publicações do Programa.  

 A preocupação do estudo foi com o processo e o contexto político-social, 

econômico e educativo. Não  houve  o levantamento de hipóteses a priori, tampouco 
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não se buscou  generalizar os resultados da investigação pois, considera-se que 

cada realidade é única, e que os resultados referem-se, antes de tudo,  ao contexto 

em que  foram analisados, embora possam  subsidiar a reflexão para além do 

contexto pesquisado (BOGDAN E BIKLEN, 1994). Por fim, para melhor compreender 

as exigências para a formação do Pedagogo frente ao contexto estudado analisou-

se também o que propõe o documento das Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia de acordo com o  Parecer CNE/CP  N° 5/2005 instituídas pela Resolução 

CNE/CP N° 1 de 15 de maio de  2006. 

 

3 BREVE  REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 
3.1 PARA ALÉM DO ENSINO REGULAR: A EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 
um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: 
para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar.  Para saber, para 
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a 
educação. Com uma ou com várias: educação? Educações. (BRANDÃO, 
2003, p. 7). 

 

Constata-se no texto acima de Carlos Rodrigues Brandão, que a educação 

está em toda parte, e acontece de variadas formas, seja em âmbito de ensino 

regular, escolar, seja no âmbito de movimentos sociais, organizações da sociedade 

civil, em empresas públicas e privadas e outros. 

Afirma Brandão (2003) que ninguém escapa da educação, e não há uma 

forma única nem um único modelo, sendo que a escola não é o único lugar onde ela 

acontece e talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é sua única prática e o 

professor profissional não é seu único praticante. Isto nos remete a pensarmos nos 

vários contextos e  agentes educativos, nas demandas e  necessidades 
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educacionais da atualidade o que nos solicita refletir sobre a educação para além do 

ensino regular. 

Assim, complementando às idéias de Brandão,  os teóricos Libâneo e Gohn 

que na atualidade são exemplos de estudiosos que discorrem sobre os múltiplos 

espaços educacionais, o que nos leva  a melhor compreensão da questão. 

Libâneo (2007) e Gohn (2005) explicam que a educação para além do 

ensino regular é geralmente designada de educação informal e ou não-formal. 

Informal seria aquela educação espontânea, que ocorre, por exemplo, no ambiente 

familiar. Educação Não-formal, por sua vez,  pode ser entendida como os processos 

organizativos da sociedade civil e ações coletivas do chamado terceiro setor da 

sociedade. Abrange os programas, projetos dos movimentos sociais, das 

organizações não-governamentais, as Oscips, organizações da sociedade civil de 

interesse público. Acontecem nas fundações, nas associações, ou seja, em 

entidades sem fins lucrativos que atuam na área social, com programas e projetos 

educacionais diversificados. 

 A educação não-formal se caracteriza por ser mais flexível que a formal. 

Esta, por sua vez compreende a educação no espaço escolar propriamente dito,  

que acontece prioritariamente nos estabelecimentos de ensino com  metodologias, 

currículos, formas de avaliação, conteúdos, entre outros aspectos subordinados ao 

sistema oficial de ensino. 

A educação não-formal, contudo, representa, de forma genérica, as 

atividades desenvolvidas em espaços diversificados da sociedade, típicas de 

espaços não-escolares, como as Ongs, organizações não-governamentais, as 

Oscips, organizações da sociedade civil de interesse público, e  movimentos sociais, 

entre outros. 
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No entanto, Libâneo (2007, p. 88) afirma que, apesar de a educação não-

formal ser caracterizada como aquela que não está limitada aos muros escolares, é 

uma modalidade que apresenta características que são semelhantes à educação 

formal.  

Um fator de semelhança seria o caráter intencional de ambas, isto significa 

que tanto na escola quanto nos outros espaços, as atividades educativas existentes 

implicam relações pedagógicas estruturadas e sistematizadas. Mas, o que as difere 

é o fato de ter a educação não-formal, uma margem menor de organização e 

sistematização. Teria menos grau de formalização e maior flexibilidade em relação a 

conteúdos, metodologias e outros.  

Ressalta Libâneo (2007, p. 88), que apesar das diferenças, há um 

intercambio entre o formal e o não-formal. Exemplo disto na escola, seriam os casos 

de existência de atividades não-formais, as chamadas atividades extra-escolares, ou 

seja, as feiras, as visitas em museus, parques e outros. E, exemplo de formal nos 

espaços não-escolares, o autor cita os casos de existência, numa associação de 

bairro por exemplo, de atividades formais de ensino, como reuniões de mães 

durante alguns dias para curso sobre a importância do aleitamento materno, tendo-

se para isto objetivos, conteúdos, métodos de ensino, procedimentos didáticos, que 

o autor coloca como características da educação formal. 

Por outros ângulos, os quais complementam este entendimento, a educação 

no e para além do âmbito do ensino regular, pode ser compreendida no 

esclarecimento de conceitos e abrangência de formas educativas designadas como 

de educação popular, educação integral, educação social, educação permanente,  

entre outros.  
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É Importante, então, traçar algumas considerações visando o entendimento 

e abrangência da educação e com isto a ampliação dos espaços de atuação do 

pedagogo diante das demandas e necessidades educativas que a realidade política, 

econômica e social nos impõe. 

Segundo Paiva (1973) os sistemas educacionais e os movimentos  

educativos de modo geral influem sobre a sociedade a que servem mas 

especialmente refletem as condições sociais, econômicas e políticas dessa 

sociedade. 

Vários movimentos e iniciativas relacionadas à educação se desdobram 

sendo resultados de ideologias, interesses políticos, vontades, desejos de 

manutenção e ou de transformação de uma realidade, de demandas e necessidades 

da formação dos sujeitos, entre outros. 

O desejo de se expandir a educação para todos, por exemplo, e várias 

iniciativas relacionadas á este ideal leva ao desencadeamento de várias ações , seja 

no âmbito do ensino oficial regular, formal, seja no âmbito das variadas 

organizações governamentais e  não governamentais como associações e 

fundações, qual seja a educação do tipo não-formal debatida à pouco. 

Por muito tempo a educação sistemática esteve limitada á formação da elite, 

cabendo aos menos abastados a educação informal e ou não-formal. Um exemplo é 

quando a economia se baseava no trabalho escravo e a mão-de-obra necessária à 

indústria extrativa não exigia qualquer preparo profissional nem o domínio das 

técnicas de leitura.  

Houve uma época no Brasil, em que a educação para o povo se limitava ao 

processo de catequização sob a organização dos jesuítas. Não havia uma política 

educacional voltada à população como um todo, sendo que o descaso com a 
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educação popular no decorrer da história é tão significativo de modo a termos na 

década de 20, em período de indústria nascente, uma população de 80 % de 

analfabetos. ( PAIVA, 1973, p 37) 

A autora explica que a educação para o povo só começa a ser valorizada 

como processo sistemático, no momento em que a revolução industrial na Europa 

passa a exigir o domínio das técnicas da leitura e da escrita porque se constituía em 

importante instrumento para o desenvolvimento do capitalismo. No Brasil, o 

interesse na educação das massas, de forma sistematizada, além da preocupação 

com a preparação de mão de obra para a indústria nascente, teve algum significado 

quando se percebe a educação como um instrumento para ampliação de bases 

eleitorais nas aspirações do poder político por parte das elites. 

De outro modo, a educação entendida como um instrumento, não de 

conservação do sistema vigente, mas, de conscientização das massas buscando 

contribuir para uma transformação social, leva ao desencadeamento de movimentos 

educativos que perpassam o sistema formal de ensino como é o caso da década de 

60. 

 As autoras Machado (2007, p.48); Pasqualotto (2007, p.48) e Fontana 

(2007, p.48), argumentam que quanto à utilização do termo “educação não-formal”, 

este aparece na linguagem pedagógica, com mais ênfase, entre os anos 60 e 

especificamente nos finais dos anos 70. Aparece entendida nas realidades 

educativas, como formas de intervenção junto a movimentos populares, à educação 

de adultos e à atenção a grupos marginalizados e minoritários.  

Destaca-se os movimentos de cultura popular (MCP) em meados de 60, que 

se multiplicaram pelo país, tendo nascido da iniciativa de estudantes universitários, 
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artistas e intelectuais pernambucanos aliados aos esforços da prefeitura no combate 

ao analfabetismo. 

Paiva (1973) ressalta que a educação nestes movimentos buscava contestar 

a ordem das estruturas sociais vigentes, visando a conscientização das massas 

através da alfabetização.  Nestes movimentos valorizava-se o contato com a massa 

a partir de atividades diversificadas, através da valorização do teatro, da 

organização de núcleos de cultura popular, do incentivo as artes plásticas e 

artesanato, do canto, da dança e da música popular, da construção de praças, 

centros e parques de cultura, além das atividades sistemáticas de alfabetização. 

Constata-se na história da educação brasileira, em movimentos como  o de 

cultua popular (MCP), iniciativas educacionais que apresentam uma mescla entre 

educação formal e não-formal, no diálogo entre a intelectualidade e o povo, partindo-

se da arte para a análise crítica da realidade, buscando superar o assistencialismo, 

se constituindo em um meio político revolucionário libertário. 

Seus métodos de ensino, no caso do exemplo do movimento citado,  

incluem transmissões musicais ou teatrais, com experiências de educação pelo rádio 

transmitindo programas de alfabetização, buscando uma perspectiva de trabalho de 

desenvolvimento comunitário. 

 Percebe-se que os movimentos como o de cultura popular da década de 60,  

valorizavam os meios informais e não-formais de educação como meios  importantes 

para se aproximar da comunidade. Exemplo disso eram os parques da cultura, que 

ofereciam atividades de lazer e cultura, esporte e recreação, mas não perdiam de 

vista o objetivo de despertar a comunidade para seus problemas. (PAIVA, 1973, p 

238) 
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Com efeito, a busca de novas formas de educação no Brasil, para além do 

sistema de ensino regular, devem ser pensadas levando-se em consideração 

também a insatisfação frente as políticas educacionais do sistema vigente, que no 

decorrer do tempo, não deram conta de incluir todos no sistema escolar, 

principalmente em se tratando de educação popular.  

“Entende-se por educação popular, frequentemente, a educação oferecida a 

toda população, aberta a todas as camadas da sociedade “ (PAIVA, 1973, p 46). 

Numa outra concepção, a autora menciona ser a educação popular destinada a 

desenvolver a instrução elementar às camadas populares da sociedade como por 

exemplo  o ensino para os “desvalidos”.  

Sejam em espaços de educação formal ou de educação não-formal, se faz 

importante refletir sobre que tipo de educação se oferece aos “desvalidos”, e ou 

“excluídos” ou mesmo os “desfiliados” como denomina Robert Castel (2008).  

Quando se fala em educação comunitária, educação popular, educação 

social, há que se refletir sobre quem são essas pessoas que, diante de inúmeros 

problemas sociais, á elas são oferecidas diversas formas de educação as quais 

perpassam os muros escolares. 

Mais uma vez recorremos à Castel ao abordar o perfil do que ele designa de 

“desfiliados”.  Castel ( 2008, p 23), afirma: 

As noções que tento trabalhar _ a desconversão social, o individualismo 
negativo, a vulnerabilidade de massa, a desvantagem, a invalidação social, 
a desfiliação...- ganham sentido no quadro  de uma problemática da 
integração, ou da anomia ( de fato , é uma reflexão sobre as condições da 
coesão social a partir da análise de situações de dissociação). O objetivo 
era pois, e continua sendo, dimensionar este novo dado contemporâneo: a 
presença, aparentemente cada vez mais insistente, de indivíduos 
colocados em situação de flutuação na estrutura social e que povoam seus 
interstícios sem encontrar aí um lugar designado. Silhuetas incertas, à 
margem do trabalho e nas fronteiras das formas de troca socialmente 
consagradas – desempregados por período longo, moradores dos 
subúrbios pobres, beneficiários da renda mínima de inserção, vítimas das 
readaptações industriais, jovens á procura de emprego e que passam de 
estágio a estágio, de pequeno trabalho à ocupação provisória...- quem são 
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eles, de onde vêm, como chegaram ao ponto em que estão, o que vão se 
tornar? 
 

Este  contexto descrito pelo autor, nos faz questionar sobre as necessidades 

educacionais desta população acometida por tantos problemas sociais, levando a se 

pensar na questão social, na questão do social e sua relação com os processos 

educacionais.  

Não se pode deixar de ressaltar que muitas iniciativas para além do ensino 

formal se justificam pelo reconhecimento da insuficiência do sistema vigente, da 

escola tal como a conhecemos tradicionalmente em dar conta das demandas e 

necessidades educacionais de toda população considerando sua diversidade social, 

cultural e econômica. 

Assim, a ampliação de movimentos educativos, como por exemplo, o 

movimento de cultura popular de Pernambuco, antes mencionado, tem relação 

também com a preocupação com uma educação emancipatória, com formas de  

contestar e transformar as estruturas conservadoras de exclusão social, com a  

conscientização da massa. Dessa forma, ao tratarmos da educação para além do 

sistema formal, do ensino regular propriamente dito, não se pode perder de vista as 

contribuições, a partir da década de 60, da pedagogia de Paulo Freire que marca um 

período de  transformações na forma de se considerar e fazer educação através de  

movimentos paralelos.  

Paulo Freire influenciou um pensamento político-pedagógico dialógico e 

libertador. Defendia uma educação emancipadora com o intercambio dos saberes 

entre aprendiz e o educador. Podemos destacar sua influencia em espaços 

educativos como do referido Movimento de Cultura Popular ( MCP), o Serviço de 

Extensão Cultural ( SEC) da Universidade de Recife, a experiência de Angicos e o 
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Programa de Alfabetização do MEC. Representa assim influência sobre os 

programas de educação popular. 

Segundo Paiva (1973) o pensamento de Paulo Freire partia de uma visão 

cristã de mundo. Para ele, a sociedade tradicional brasileira “fechada” se havia 

rachado e era chegado o momento de ser uma sociedade “aberta”, democrática. O 

povo devia assim, abandonar sua condição de objeto e participar, ser sujeito de sua 

história. Nesta forma de pensar, a acomodação e a massificação eram substituídas 

pela liberdade e pela crítica na luta do homem pela sua humanização. A educação 

deveria propor a reflexão sobre o homem, sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre 

suas responsabilidades, sobre seu papel na sociedade. 

Veremos ao tratar da Pedagogia Social enquanto meio de preparar o 

Pedagogo para atuar nos espaços educativos diferenciados, que Paulo Freire, 

devido a sua contribuição, especialmente nos âmbitos não-formais, é considerado 

um dos teóricos mais importantes para a Pedagogia denominada de Pedagogia 

Social. 

Ao se valorizar e se inspirar na Pedagogia de Paulo Freire se trata de  

valorizar a formação intelectual e geral do cidadão. Formação relacionada às suas 

necessidades de elevação cultural e participação social, e desta forma, se 

contrapondo à formação de caráter utilitarista e ou assistencialista voltada  

exclusivamente   aos  interesses da produção e do capital.  

Sendo assim, na contemporaneidade  ele é recomendado para se ampliar o 

olhar sobre a educação popular, a educação social numa concepção emancipadora. 

Países como a Finlândia utilizam Paulo freire como referência para se pensar as 

propostas de educação para os vários espaços educativos. (RYYNÄNEM, 2009) 
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Com efeito, se faz também importante o entendimento da ampliação de 

espaços educacionais em outros países, visto que na contemporaneidade, tem 

exercido influencia em países da América latina. Constata-se que aos poucos, 

conceitos como o de Pedagogia Social e Educação Social têm aparecido nos 

discursos de pesquisadores brasileiros, tais como Roberto da Silva (2009) e Evelcy 

Monteiro Machado (2009) os quais destacam a importância de uma Pedagogia 

Social  visando preparar o Pedagogo, o educador social, para atuar em várias 

frentes educativas, inclusive em espaços de educação comunitária, de educação 

popular, como é o caso do programa , foco desta investigação. 

Destaca-se, ademais, alguns aspectos acerca de um outro conceito o qual 

se  pode relacionar com as práticas educativas no programa pesquisado, qual seja, 

o conceito de Educação Social. Este se torna relevante na discussão a fim de 

entender como está se sucedendo a atuação e formação do Pedagogo a partir das 

experiências de outros países. Isto, pois, em se tratando de atuação deste 

profissional em espaços para além do ensino regular, encontramos referências 

teóricas baseadas em países como Espanha, França e Alemanha, tendo o que eles 

denominam de “ Pedagogia Social” como fundamento  para a  formação , onde 

termos como “educação social” tem aparecido na atualidade no discurso de 

estudiosos brasileiros como Silva, Moura, Caliman (2009). 

  

3.2 A EDUCAÇÃO SOCIAL E A AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 

O termo educação social tem sido utilizado por vários estudiosos e para 

fundamentar várias iniciativas no campo da educação, especialmente no contexto do 

alguns entendem por educação não-formal e ou para além do ensino escolar oficial. 
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A educação aqui, em solo brasileiro, entendida como não-formal, informal, 

educação sócio-comunitária e educação popular, é em  países como a Espanha, 

Alemanha e Itália, entendida num contexto do que se denomina de por “Educação 

Social”. 

Neste sentido, teóricos como Trilla, Romans e Petrus servem de referências 

para este estudo, onde buscaremos entender a importância desta educação social e 

de que forma ela se relaciona com o Programa socioeducativo investigado, ou seja,  

que motivos levam à se pensar na necessidade de uma educação social levando à 

ampliação de programas, propostas socioeducativas para além da sala de aula? 

Há para os teóricos Trilla (2003), Romans (2003) e Petrus (2003), três 

âmbitos de intervenção a serem entendidos ao se desejar compreender o significado 

do termo educação social.  A educação especializada (EE), a educação de adulto, e 

ou de pessoas adultas (EPA), e a animação sociocultural (ASC). 

Os teóricos explicam que antes de existir a diplomatura  de educação social, 

estas três vertentes existiam de forma separada, pelo menos em paises como a 

Espanha.  

A EE definia seu objeto fundamental a partir de seus destinatários que são 

indivíduos, setores, ou grupos, principalmente de crianças, adolescentes e jovens 

em situação de risco, de  inadaptação ou marginalização social,  de população em 

situação de conflito social. 

A EPA define seu objeto em função dos destinatários também, mas a partir 

do critério de idade, tendo por objeto a educação dirigida as pessoas adultas. No 

Brasil seria, por exemplo, a educação de jovens e adultos, a qual analisamos 

anteriormente lançando mão de Vanilda Paiva, onde segundo ela, seria parte  do 

que se entende por  educação popular. (PAIVA, 1973, p. 47) 
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Por fim a ASC, define seu objeto de outra forma, não há um tipo específico 

de destinatários, podendo ser criança, jovem, idoso em situação de risco ou não. 

Seria o que os autores atribuem de “regularizada”, ou seja, aquela população que 

não está em situação de conflito social, ou de vulnerabilidade como alguns 

denominam. 

Esclarecem Romans, Petrus, e Trilla ( 2003, p.32), que a EE, educação 

especializada, enfatiza a idéia de integração, ressocialização, regularização, 

inserção ou reinserção, enquanto que a ASC  animação sociocultural, enfatiza a 

idéia de participação. Podemos citar como exemplo de atividades de animação, 

quando se atende ao tempo livre dos sujeitos, atividades de lazer, entretenimento, 

cultura esporte e outros.  

Neste sentido a educação que acontece no Programa o qual é foco deste 

estudo está também relacionada ao âmbito desta educação denominada como 

social no sentido de haver a preocupação com aspectos como a animação 

sociocultural, a ocupação do tempo livre, as atividades de lazer e cultura entre 

outros fatores que serão melhor explicitados no capitulo que trata da organização do 

programa. Relaciona-se também com a educação social, porque assim como a EE, 

educação especializada, o Programa pretende dar prioridade à população 

considerada vulnerável socialmente, bem como, encontramos uma ponte com a  

EPA, educação de pessoas adultas, uma vez que conta com atividades para todas 

as idades inclusive adultos e idosos. 

Isto fica também claro ao se considerar que os autores citados ressaltam a 

idéia de agrupar os três ângulos, EE, EPA E ASC, para constituir o que eles 

defendem de família da educação social. Convém ressaltar, para entender o alcance 

da educação social a união destes três elementos, que neste contexto encontramos 
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o monitor de tempo livre, o educador da terceira idade, o educador de prisões e o de 

rua. Uma grande família assim entendida pelos autores como parte do clã da 

pedagogia e esta por sua vez da tribo chamada ciências humanas e sociais. 

Os autores explicam que a união se deu devido a trabalharem com os 

mesmos sujeitos e de compartilhar os mesmos esforços, especificamente a 

educação. Mas advertem que, como existem muitas famílias educativas, o que 

constitui seu sinal de identidade é seu sobrenome: educação social. 

Os autores arriscam algumas explicações para entender o porquê deste 

adjetivo “social”. Mencionam que tanto a EE, a EPA, e a ASC, se dedicam ao 

desenvolvimento da sociabilidade, a competência dos sujeitos para se relacionar 

com os outros sujeitos, com a sociedade em que vivem, com o grupo, com a 

comunidade, coletividade.   

Assim, nesta família chamada de educação social, as palavras-chave para o 

entendimento de seu processo educativo, podem ser: reinserção, socialização, 

coletividade, comunidade, marginalização, integração, associação, cooperação, 

diálogo, conflito social, habilidades sociais, desenvolvimento social, e outros. 

Dessa forma, defendem o trabalho do educador social e ou pedagogo social, 

como aquele que tem como objetivo conseguir a socialização dos sujeitos, e isto a 

partir da realidade concreta e contextualizada em que vivem. 

Defende-se a importância da relação entre a teoria e a prática, da relação 

dialética, da práxis, como entendia Paulo Freire. Aliás este educador, como já se 

mencionou anteriormente,  é considerado pelos defensores de uma pedagogia 

social, como  um dos mais importantes representantes desta  pedagogia devido a 

representatividade de seu trabalho com a educação de jovens e adultos, da 
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educação entendida ainda por alguns como não-formal,  da educação da classe 

oprimida como denominava Paulo Freire. 

O que se constata, portanto, é que a educação deve ser entendida num 

amplo contexto de formas, objetivos e intenções. Analisando as características do 

que em outros países entende-se por educação social, percebemos que em solo 

brasileiro as práticas neste âmbito não são recentes, haja visto, por exemplo,  as 

experiência de Paulo Freire que marcaram a década de 60. 

O que acontece é que no Brasil o termo “Educação Social” ainda é recente. 

A educação voltada à jovens e adultos por exemplo, é mais conhecida aqui por 

educação popular. A ocupação do tempo livre o que na terminologia da educação 

social entendida por Trilla, Petrus e Romans é a ASC- Animação Sócio Cultural,  

podemos relacionar ao que se denomina por “educação integral”, quando por 

exemplo a escola abre aos finais de semana oferecendo diversas atividades de 

cultura e lazer como uma alternativa para jovens e crianças numa tentativa de 

ampliar o tempo de permanência dentro da escola. 

Para melhor entender a ampliação destes contextos cabe mencionar 

Carvalho (2006), quando ressalta que nos anos 80 e 90 especificamente a educação 

social ganha maior relevância no Brasil. Isto porque, com o esgotamento do estado 

de Bem-Estar social, a partir da crise do petróleo e da alteração no processo de 

acumulação do capital, a educação como direito do cidadão e dever do estado 

passa a ser tratada como de responsabilidade da sociedade civil e da família. 

Acrescenta-se a isto que a qualificação e preparação para o mercado de trabalho 

torna-se  responsabilidade do cidadão, como resultado da crise econômica pela qual 

atravessa o país.  
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Esclarece Carvalho acerca desta crise que com a estagnação da economia 

e adoção de uma nova política econômica e comercial ocorreu o aumento dos níveis  

de desemprego estrutural e um inchaço das camadas populares, desprovidas de 

recursos financeiros e carentes de serviços. Ocorre, pois, um processo de 

empobrecimento da grande parcela da sociedade, apontando o surgimento de 

tensões sociais, necessidades e demandas que exigem  uma educação social.  

Isto nos remete à autora Machado (2007, p. 46) ao explicar que na medida 

em que os problemas sociais aumentam e se diversificam, a construção de 

percursos de emancipação pessoal e social torna mais complexa a necessidade 

social.  

Fávero (2007), por sua vez, argumenta que a expansão de atividades no 

campo de uma educação entendida como social se deve à insuficiência do sistema 

escolar vigente. O autor afirma que a explosão da demanda escolar que passou a 

ocorrer após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, não conseguiu ser 

atendida satisfatoriamente pelos sistemas escolares do Primeiro Mundo. Deu lugar 

ao questionamento dos sistemas escolares como instâncias de promoção social. 

Questionava-se também sua eficácia com vista à formação de recursos humanos 

para as novas tarefas de uma transformação industrial que se fazia aceleradamente. 

Assim, Fávero explica que a chamada "crise da educação", de um lado, exigiu o 

planejamento educacional, de outro, passou a valorizar as atividades e experiências 

não-escolares, não só as ligadas à formação profissional, mas também as que se 

referiam à cultura em geral. Era um momento da defesa de uma educação   

permanente, que cobriria todas as idades e todos os aspectos da vida de uma 

pessoa e mesmo de uma coletividade. 



 40

Cabe-nos, então, refletir sobre a relação entre as demandas por uma 

educação social e a questão social. Demandas que fazem com que a educação 

perpasse os muros da escola, bem como, leva à própria escola a ressignificar seu 

papel no contexto de sua função social, questões que trataremos a seguir. 

 

3.3 A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO SOCIAL E  A QUESTÃO SOCIAL 

 

Mencionou-se no texto anterior que a educação entendida como social traz 

como palavras–chave para o entendimento de seu campo de intervenção, palavras 

como: socialização, inserção, reinserção, marginalização, entre outros. Pode-se 

então levantar um questionamento: por que se torna necessário pensar na atuação e 

formação de educadores, seja o Pedagogo ou outro, neste contexto? Por que 

atualmente, a marginalização, a violência, a necessidade de reinserção e inserção 

são assuntos para a educação, a ponto de prestarmos atenção para uma 

necessidade de uma educação preocupada com o social no sentido colocado acima, 

ou seja, preocupada com problemas sociais? 

 Trata-se de compreender a demanda por uma educação social no contexto 

dos problemas sociais que a justificam o que nos solicita o entendimento do que 

Castel e outros estudiosos entendem como “Questão Social”. 

Segundo Germano (1998), a mundialização da economia em curso neste 

final de século repercute dramaticamente nas diferentes dimensões da vida social, 

vindo a atingir o Estado, as políticas sociais o mundo do trabalho. Trata-se de um 

contexto dominado por forças econômicas onde se ancora o paradigma hegemônico  

de organização da vida social, tendo-se o mercado como modelo. Este paradigma é 

incorporado pelas denominadas estruturas mundiais de poder como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) e tem sido adotado por países dos 
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diversos quadrantes do mundo, entre eles a América Latina pressionada  em grande  

parte por aquelas agências internacionais. 

Torna-se importante ressaltar estes aspectos neste estudo para não 

perdermos de vista a atual conjuntura política, econômica e social em que o Brasil 

está inserido. Com isto adentrarmos na compreensão das necessidades, e 

demandas socioeducativas da sociedade atual, onde o social está se constituindo 

cada vez mais em interesse de investimento dos órgãos públicos e privados.  

Esta sociedade denominada de pós-moderna traz em seu bojo, no dizer de 

Victoria Camps (apud Germano 1998), o mercado como modelo, e o problema é que 

este não se atém a critérios morais, à idéia de equidade e justiça, mas interessa-lhe 

os critérios de perdas e ganhos, de oferta e procura. Isto gera então injustiça visto 

que o direito que fundamentalmente protege é o que está pior distribuído, qual seja, 

o direito de propriedade. 

Vigora assim no plano econômico o capitalismo sem fronteiras e no plano 

político a implementação de políticas calcadas no ideário neoliberal.  Recorremos a  

Bruno Theret (apud Germano 1998), para esclarecermos o que isto significa. 

Segundo Theret, neste ideário neoliberal, se constata um sistema de 

receitas práticas para a gestão pública, onde as palavras–chave são: agilidade, 

eficiência e eficácia, sem relação com a equidade e a justiça. É uma política de 

ataque contra os direitos sociais, que desestabiliza o sistema de proteção e de 

garantias sociais que decorrem das políticas de bem estar social, sendo estas 

substituídas por políticas compensatórias, emergenciais e focalizadas nos pobres e 

nos ditos excluídos. Isto faz com que o mercado tenha participação no atendimento 

das necessidades sociais da população, havendo assim, uma mercadorização da  

saúde, da educação, da seguridade social etc. 
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Este mundo cada vez mais governado pelo mercado, pela propriedade, pelo 

ideário neoliberal nesta sociedade globalizada, traz consigo inúmeras 

conseqüências que levam os países, a exemplo do Brasil, a um quadro alarmante de 

desigualdade social. Isto estimula a  pensar nas condições necessárias de 

transformação desta ordem social. Neste sentido, acredita-se que a educação deve 

levar ao despertar da consciência crítica dos sujeitos exercendo papel de 

fundamental importância. A começar pelo esforço por compreender a natureza desta 

ordem, ao contrário corremos o risco de reforçá-la, de reforçar, por exemplo, o 

caráter assistencialista e compensatório de programas socioeducativos voltados à 

comunidade, a não pensarmos de forma crítica e reflexiva acerca da chamada 

educação social, acerca do papel da educação neste contexto. Educação como uma 

prática contra-hegemônica  exige uma capacidade crítica. 

Neste sentido vale a pena relembrar o que nos diz Paulo Freire (1989) 

quando defende uma educação como prática da liberdade. Paulo Freire questionava 

em sua época a forma como a sociedade se organizava. Sociedade de opressores e 

oprimidos.  

Paulo Freire questionava o fato de a sociedade ser comandada por uma elite 

superposta a seu mundo, alienada, em que o homem simples  era minimizado e sem 

consciência desta minimização, “era mais coisa que homem mesmo” (FREIRE, 

1989, p. 35). 

Uma educação como prática da liberdade teria de se opor a esta ordem 

social de dominação. Teria de almejar uma nova sociedade, onde o homem fosse 

sujeito de sua história, sociedade que cada vez mais cortasse as correntes que a 

fazem permanecer como objeto. A educação das massas se faz então 

absolutamente fundamental entre nós como força de mudança e de libertação, uma 
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educação para a liberdade, educação que contribua para o homem deixar de ser 

objeto para ser homem sujeito.  

Tudo isto  faz questionar nesta parte do trabalho sobre a questão social na 

atualidade e é por isto que se retoma Castel  (2008). Para este autor entender o 

social pelo significado que este termo tem segundo o dicionário se torna uma 

compreensão limitada para o que se entende por social de forma mais crítica e 

reflexiva. 

Segundo o dicionário Aurélio encontramos “ Da sociedade, ou relativo a ela. 

Sociável. Que interessa a sociedade. Próprio dos sócios de uma sociedade. 

Comunidade ou agremiação”. (GARCIA, 2005). 

O termo “sociabilidade” também é importante para aprofundarmos na análise 

do conceito. No dicionário, Garcia nos informa que este termo significa a qualidade 

de sociável, tendência para a vida em sociedade, socialidade, maneiras de quem 

vive em sociedade. 

Contudo,  quando se trata da questão social no sentido expresso por Castel, 

ao discutir as metamorfoses da questão social, o entendimento deve extrapolar o 

sentido da sociabilidade descrito acima. 

É por este fator que recorrer a Castel se torna necessário, uma vez que a 

terminologia apontada segundo o dicionário não irá dar conta de responder a nossa 

questão principal.  

Portanto, a obra de Robert Castel, intitulada “As metamorfoses da questão 

social Uma crônica do salário”, representa uma referência fundamental para se 

refletir sobre problemas sociais na contemporaneidade. Especialmente os problemas 

que estão relacionados ao crescimento do desemprego, da pobreza e miséria que 
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atinge uma população, que vem a ficar fora do mercado de trabalho, constituindo-se 

no que Castel chama de “inempregáveis”. 

Segundo Castel (2008, p. 21), vivemos um tempo de incertezas, onde o 

passado se esquiva e o futuro não é determinado. É preciso então mobilizarmos 

nossa memória para tentar compreender o presente. A situação na atualidade está 

marcada por estar afetada a condição salarial. Assim, o desemprego em massa e a 

instabilidade da situação de trabalho, a inadequação dos sistemas clássicos de 

proteção de indivíduos que ocupam na sociedade uma posição de supranumerários, 

inempregáveis, inempregados ou empregados de um modo precário. Para muitos o 

futuro é marcado então, pelo selo do aleatório. 

Ao desemprego ou ao emprego precário que leva à falta de condições   

salariais, segundo o autor, faz aumentar um número de uma população a qual se 

pode denominar de novos inúteis do mundo. Estes vivem numa situação aleatória 

com  o desemprego e a precarização, estando às margens da sociedade salarial. 

O autor ao explicar o que se entende por situação aleatória, nos lembra que 

a condição de assalariado está vinculada a grande maioria dos ativos e a maior 

parte das proteções contra os riscos sociais, e isto teria sido há muito tempo, uma 

das situações mais incertas e das mais indignas e miseráveis. Diz o autor que 

alguém era um assalariado quando não era nada e nada tinha para trocar, exceto a 

força de seus braços. Assim, alguém caía na condição de assalariado quando sua 

situação se degradava, ou seja, o artesão arruinado, o agricultor que a terra não 

alimentava mais, o aprendiz que não conseguia chegar a mestre (CASTEL, 2008, p. 

21). 

Esta relação de dependência desta herança arcaica, segundo este autor, faz 

com que as primeiras formas da condição de assalariado sejam apenas 
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manifestações eufemísticas do modelo da corvéia, e que apesar disto não está 

distante. A categoria trabalho é então entendida para além das relações técnicas de 

produção, mas implica em “suporte privilegiado de inscrição na estrutura social” 

(CASTEL, 2008, p. 24). Implica relações sociais, culturais de dinâmica social, de 

participação de redes de sociabilidade e nos sistemas de proteção do individuo 

diante dos acasos da existência. 

Isto faz pensar na situação do individuo sem emprego, sem trabalho. A 

contribuição de Castel se torna então fundamental, visto que estar desempregado 

leva os indivíduos a não terem condições de suprir as necessidades, tais como de 

educação, alimentação, sociabilidade, levando a dependência muitas vezes de 

programas sociais, assistencialistas, sem as proteções do trabalho com registro, 

entregues aos riscos da informalidade, dos trabalhos temporários. 

O trabalho estável por sua vez, constitui em possibilidades de construção de 

zonas de coesão social.  Para Castel, isto significa a criação de uma área de 

integração o que não acontece com a ausência da participação em qualquer 

atividade produtiva.  Esta ausência  leva a efeitos  negativos, leva à desfiliação. Este 

termo “desfiliação”, para o autor, pode ser compreendido como noção de  

dissociação, de desqualificação, de invalidação social. ( CASTEL, 2008. p. 26). 

Assim, a questão social, nomeada como tal pela primeira vez em 1830, é 

então suscitada pela tomada de consciência das condições de existência das 

populações que são agentes e vítimas da revolução industrial, ou seja, a questão do 

pauperismo. O contexto é de divórcio entre uma ordem jurídica-politica, fundada 

sobre o reconhecimento dos direitos dos cidadãos e uma ordem econômica que 

acarreta uma miséria e uma desmoralização de massa. Este hiato entre a 

organização política e o sistema econômico permite assinalar o lugar do social. 
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Assim, a questão social, é a questão  do lugar que as franjas mais dissocializadas 

dos trabalhadores podem ocupar na sociedade industrial. A resposta  para ela será o 

conjunto dos dispositivos montados para promover sua integração. Para Castel, na 

atualidade a existência de desfiliados de “inúteis para o mundo” como também 

entende o autor, está no centro da questão social. (CASTEL, 2008, p 31) 

Cabe então pensar nas políticas governamentais voltadas a esta população 

como é o caso do Programa socioeducativo o qual é investigado nesta dissertação. 

As atividades de geração de renda, neste programa, são as mais procuradas pela 

população adulta. Isto nos revela as condições de desestabilidade do emprego na 

atual sociedade.  

O Professor Coordenador Local, profissional o qual será investigado, faz 

parte da tomada de decisão para a escolha dos tipos de atividades que serão 

oferecidas à comunidade. Mas estas atividades, ou melhor, o Programa que tem 

como base uma educação integral, ao abrir as portas também nos finais de semana 

e para a população do entorno da escola, ate´ que ponto ele contribui para a coesão, 

à integração dos indivíduos nesta sociedade capitalista, a ponto de superar o que 

espera Castel, de que os indivíduos não tenham que viver limitados a viver com o 

que ganha a cada dia? 

A concepção de questão social, tal como posta por Castel torna-se um crivo 

para se compreender e criticar o que ultimamente tem se chamado de pedagogia 

social, educação social, sobretudo no sentido de  apontar os limites e também novas 

possibilidades  para a atuação do Pedagogo no âmbito do “social”.    

Possibilidades, por exemplo, que o Pedagogo encontra dentro da própria 

escola, quando esta passa a desenvolver atividades no âmbito do social, da 

participação da comunidade do entorno, de atividades que vão além dos conteúdos 
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curriculares do ensino regular. Torna-se importante, dessa forma, discutir o papel da 

escola no contexto social, a necessidade de ressignificação de seu papel, as 

políticas públicas que defendem a escola como espaço da comunidade, o que leva 

ao desenvolvimento de ações educativas como a criação do  programa investigado , 

onde órgãos como a Unesco incentivam práticas de educação voltadas à 

comunidade dentro e fora dos espaços escolares. 

Neste ponto, cabe ressaltar que desde a  década de 70 houve um interesse 

de órgãos como a Unesco em  pesquisas sobre as formas mais interessantes e 

produtivas de educação não-formal ou extra-escolar. No caso de paises como o 

Brasil, países pobres, esse interesse estava ligado às preocupações internacionais 

com a eliminação da pobreza, “em parte justificadas por razões humanitárias, mas 

na verdade motivadas por razões de política e segurança” ( FÁVERO, 2007). 

Fávero explica que as pesquisas revelaram que as experiências de 

educação permanente focalizaram a formação profissional, mas também gerou 

experiências na perspectiva do desenvolvimento cultural. E por esta razão alguns 

centros urbanos como Campinas, tentaram converter-se em cidades educativas. 

Nestes centros, ações educativas complementares à escola no âmbito da educação 

social e ou não-formal, se desenvolvem atendendo crianças com necessidades 

especiais, crianças de rua, discutindo-se então o papel do “educador de rua”, do 

“educador social”, os trabalhos com adolescentes e jovens infratores em abrigos ou 

centros de convivência, atividades de lazer e arte, grupos que trabalham a memória 

cultural urbana, que desenvolvem a capoeira, roda de samba, esporte, atividades 

educativas em museus etc. 
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Assim, muitos projetos socioedutavivos são desenvolvidos explorando as 

possibilidades de intervenção pedagógica na cidade, se constituindo em 

experiências de educação complementar à escola.  

Analisa-se de forma mais especifica, o contexto escolar neste quadro de 

ampliação de oportunidades educativas para além do ensino regular o que nos 

solicita a tecer argumentos acerca do que se tem constatado ultimamente, da 

necessidade de uma  ressignificação do papel da escola pública. Nisto se percebe 

uma maior abertura da escola para a comunidade, evidenciando-se dentro da 

própria escola características da educação não-formal e informal através de 

atividades socioeducativos oferecidas á comunidade durante tempos alternativos ao 

do ensino regular. Dessa forma, visando entender a ampliação dos espaços de 

atuação do profissional Pedagogo, faz-se necessário contextualizar em torno das 

demandas e necessidades educativas que solicitam aos profissionais adentrar nos 

contexto de educação popular, social, integral e outros. Prossegue-se, pois, com 

reflexões acerca do papel da escola e sua relação com a comunidade, com o social. 

 

3.4 A ESCOLA E A AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA ALÉM DO ENSINO 
REGULAR: RELAÇÃO COM O PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO 
 
 

Constata-se que nos últimos anos tem se ampliado as oportunidades de 

atividades educativas no contexto escolar. Muitas  escolas passam a abrir também 

nos finais de semana, atendendo além de seus alunos, a comunidade de seu 

entorno em horários alternativos ao do ensino regular. Com efeito, suas atividades 

socioeducativas não se limitam aos conteúdos do ensino formal, ao contrário, a 

escola é instigada a pensar num projeto educativo que atenda às demandas e 
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necessidades da comunidade vindo a repensar seu papel na sociedade e 

especialmente sua função social. 

A escola se encontra diante de novas responsabilidades, situações e tarefas 

que lhe exigem cada vez mais, repensar seu papel na sociedade. 

Responsabilidades como se constituir em referência para a comunidade, em espaço 

de lazer, de cultura, de profissionalização, de alternativa frente às demandas e 

necessidades educativas de seu entorno. São tarefas complexas que exigem a 

tomada de decisões para o provimento de ações que perpassam os conteúdos, as 

metodologias, as formas de avaliação, ou seja, as atividades tradicionais do ensino 

regular.  

Estas novas responsabilidades se justificam em parte, pelo reconhecimento 

de que a escola deve desenvolver atividades que envolvam a comunidade, a família, 

sendo entendida a educação como uma ação coletiva, de responsabilidade de 

todos, portanto, que deve ser partilhada por todos. A educação não é entendida 

como tarefa única da escola, assim como, a família, a comunidade, não se educam 

sozinhos. 

Como afirma Cavaliere (2002) “A escola fundamental vem sendo instada, 

nos últimos anos a assumir responsabilidades e compromissos educacionais bem 

mais amplos do que a tradição da escola pública brasileira sempre o fez.” 

Cavaliere explica que, em tempos anteriores, a escola se destinava a uma 

pequena parcela da população a sua função era especificamente de instrução 

escolar e sua ação social era uma expansão linear dos processos integradores da 

comunidade sócio-cultural homogênea que a ela tinha acesso. Seguiu-se à isso, o 

processo de escolarização das grandes massas da população brasileira na segunda 

metade do século XX, dando-se em bases de um esvaziamento das 
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responsabilidades da escola, pelas instalações precárias de seu ambiente físico, 

pela redução da jornada e multiplicação dos turnos, pela desorientação didático-

pedagógica e pela baixa qualidade na formação dos professores. 

A escola é marcada ao longo das décadas pela exclusão da grande parcela 

da população devendo-se este fator à aspectos como a urbanização desordenada e 

á políticas públicas inadequadas ou praticamente inexistentes.  

Paiva (1973) ao discutir a educação popular, explica que a história da 

educação brasileira traz as marcas da extrema precariedade, quantitativa e 

qualitativa, especialmente do papel exercido pelos esforços pela expansão da 

educação nas lutas políticas.  

Isto se constata desde a época dos Jesuítas, quando a educação popular 

era praticamente inexistente, salvo, as ações educativas relacionadas á intenção de 

cristianização e de sedimentação do domínio português. 

E assim, a educação, direito de todos, como  reza a Constituição federal de 

1988 em seu artigo 6, ainda representa nos dias de hoje um desafio para a 

sociedade, inclusive para os sistemas escolares (BRASIL, 1988). Desafio que na 

atualidade tem sido enfrentado, pelo menos se tenta, pela defesa de um discurso 

que instiga a participação de todos. Dessa forma, a comunidade não tem sido 

destacada apenas como a que usufrui das atividades socioeducativas, mas é agente 

também de sua viabilização.  

Exemplo disso é o  Programa aqui pesquisado que defende, entre outros 

conceitos, uma  educação integral promovida pela participação de todos, seja 

através  do trabalho voluntário ou da relação de parceiras entre a comunidade e a 

escola, entre instituições públicas e privadas. 
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Do ponto de vista legal, temos, a guisa de exemplo, esta idéia reforçada pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, quando no artigo 12, 

afirma que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, têm a incumbência de, entre outros, articular-se com as 

famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 

escola. Como também, no artigo 13, onde se destaca que os docentes devem  

colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade e no artigo 87, deve-se conjugar os esforços objetivando a progressão 

das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de 

escolas em tempo integral. (BRASIL, 1996) 

Em tempo integral significa que além das atividades tradicionais de ensino, 

se deve oferecer alternativas de atividades socioeducativas em contraturno, em 

horários alternativos e inclui aqui também os finais de semana, quando as escolas 

se abrem para a participação da comunidade. 

Para autores como Moll (2008), há que se ressignificar o espaço escolar 

partindo da compreensão de que os processos educativos da contemporaneidade o 

transcendem. Eles passam pela escola, mas articulam-se, ou deveriam se articular a 

uma ampla rede de políticas sociais e culturais, de atores sociais e de equipamentos 

públicos. Pressupõe a educação integral numa escola pública de qualidade a 

articulação com espaços, políticas, atores, levando a escola ao seu 

desenclausuramento. 

Acerca da participação de todos, é  interessante destacar o que nos ressalta 

Calderón (2005), ao abordar a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 

promovida por uma série de organizações da sociedade civil. Ressalta-se que as 

metas  como: o direito a uma educação pública de qualidade, a valorização dos 
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profissionais da educação, maior investimento financeiro público em educação e 

uma gestão democrática que envolva estudantes, profissionais de educação, 

familiares, organizações comunitárias e diversos segmentos da sociedade civil ainda 

se constitui em desafio. O autor afirma que a participação de todos na escola se 

torna importante para se contribuir para uma educação de qualidade, porém, ainda é 

um desafio considerando o contexto de encolhimento por parte do Estado, de sua 

desresponsabilização social, do enxugamento na máquina estatal o que precariza os 

recursos financeiros, físicos e materiais. 

O Programa pesquisado por sua vez, busca ações para a viabilização de 

suas atividades, muitas vezes no trabalho voluntário como afirma a Pedagoga 

Professora Coordenadora Local. Muitas atividades oferecidas à comunidade contam 

com o apoio da própria comunidade, sendo pessoas que com boa vontade exercem 

o trabalho voluntário, o que se denomina por “oficineiros”. 

Vale lembrar, todavia, as considerações de Calderón mais uma vez quando 

destaca que “embora existam ações exitosas e com reflexos importantes no 

cotidiano escolar, experiências com o efetivo envolvimento de voluntários, em geral, 

são pontuais e isoladas” (CALDERÓN, 2005, p.8). Assim, nenhuma política pública 

se sustenta, portanto, ao depender  especificamente do trabalho voluntário.  

Ademais ao analisar o contexto o qual o Programa aqui pesquisado se 

insere, especialmente ao abordá-lo na ótica da questão social,  há de se considerar 

a complexidade do mesmo. Há que se considerar que ao visar atender uma 

população em condições de vulnerabilidade social, de falta de emprego ou trabalho 

precário, de “desfiliados” como denomina Castel (2008, p.14), com intenção de 

inclusão social, se torna de extrema importância analisar a atuação e formação dos 

profissionais da educação envolvidos no programa. 
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Assim, os estudos acerca da Pedagogia Social, da educação social, da 

questão social podem servir de subsidio quando os teóricos insistem em chamar a 

atenção para a formação dos profissionais para exercerem os  trabalhos educativos 

junto à comunidade. 

A questão de que a maioria dos que atuam no Programa como monitores, e 

oficineiros são voluntários é  um ponto que requer reflexão.  

Como destaca Mendes (2009) ao analisar o Programa Escola Aberta no Rio 

grande do Sul, a grande maioria dos monitores, oficineiros que desenvolvem as 

atividades junto à comunidade são voluntários que muitas vezes não tem nenhuma 

formação profissional. Os saberes construídos e transmitidos à comunidade advem 

da experiência. 

 Faz-se importante, ademais, atentar para a equipe gestora do Programa. O 

descomprometimento por parte desta, deixando exclusivamente nas mãos de 

voluntários pode representar fator de limitação do uso consciente do espaço escolar. 

Não se pode esquecer, todavia, de que não podemos imaginar uma 

educação de qualidade sem que  haja investimento. Como ressalta Mendes (2009), 

o acesso á escola e aos meios culturais não podem depender da caridade dos 

profissionais ou de voluntários. Há que se debater acerca da relevância de políticas 

públicas que assegurem os meios para uma educação de qualidade. 

Assim, inclui analisar a relação da escola com a comunidade a qual 

acontece de várias formas e veremos especialmente na última parte deste trabalho 

que esta relação solicita pensar a escola como um espaço social, espaço de 

participação de todos. Isto inclusive por ser o Programa pautado no que se defende 

por gestão social, gestão compartilhada. Requer que se pense na atuação e 

formação dos profissionais para tanto, uma vez que no caso da Pedagoga 



 54

investigada, ao atuar como Professora Coordenadora Local, observa-se que  ela é 

uma das profissionais que exerce função, entre outras, de mediadora entre os 

interesses e necessidades da comunidade e as formas de viabilização das práticas 

pedagógicas que acontecem no programa. É agente que pode contribuir para que o 

a comunidade tenha voz, participe da tomada de decisões. 

Cabe ressaltar que se entende as práticas pedagógicas existentes no 

programa como um processo que tem características diferentes do que 

tradicionalmente se entende por prática pedagógica limitada ao trabalho de um 

docente numa sala de aula.  O trabalho centrado no aluno e no professor não dá 

conta de representar o que acontece no Programa, uma vez que  este pretende 

desenvolver atividades que se leve em conta as demandas do entorno da 

comunidade, de inclusão social e de disseminação de uma cultura de paz. Estes 

aspectos , embora também devam ser preocupação do ensino formal, no Programa 

têm características diferentes no sentido da organização das atividades e das 

formas de viabilizá-la, fatores que discute-se posteriormente. 

Urge considerar os aspectos sociais, culturais e econômicos relacionados ao 

contexto da população à qual o programa se destina, além das formas de 

participação de todos os sujeitos envolvidos.  

Dessa forma, tratemos de tecer elementos acerca da formação do Pedagogo 

na atualidade, com foco nas demandas e necessidades de atuação em espaços 

educativos para  além do ensino regular, como o Programa que se investiga. 
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3.5 FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PEDAGOGO PARA ALÉM DO ENSINO 
REGULAR: ÊNFASE NO SOCIAL 
 

  

Segundo Brzezinski (1996), ao reconstituir as origens do curso de 

Pedagogia no Brasil, aponta que este curso criado na década de 1930, enfatiza a 

formação de docentes para atuar no ensino secundário e normal. Centra-se, 

portanto, desde sua origem, na formação do educador em âmbito do ensino formal, 

regular. 

Desde os anos 30 até os anos 60 no Brasil, a autora argumenta que os 

estudos pedagógicos em nível superior, públicos e privados, tiveram uma evolução 

lenta e irregular, se devendo em parte, ao desprestigio dessa área do saber. Além 

do mais, acrescente-se a isto o fato de as práticas pedagógicas pragmática, 

tecnicista e sociologista reduzirem a pedagogia a uma área profissionalizante, 

descomprometida com a produção do conhecimento, da dissociação entre a teoria  e 

a prática.  

No Brasil Brzezinski, entre outros teóricos, afirma que o desenvolvimento de 

estudos sobre a intervenção pedagógica deu ênfase à educação escolar, à 

educação formal, à sala de aula. E, a urgência do saber fazer, sufocou a 

necessidade de conhecer o que se faz, e de se avaliar os modos de fazer. 

(BRZEZINSKI , 1996, p.43). 

Todavia, ao se questionar o conceito de educação, tem-se enfatizado neste 

trabalho  que a educação não está limitada aos espaços escolares e que não há 

uma forma única nem um único modelo. A ampliação do conceito de educação, seja 

entendida no campo da educação social, educação integral, educação popular, e 

outros, deve ser entendida como decorrente da complexidade da realidade, das 
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diversas demandas e necessidades socioeducativas que não deixam de afetar a 

pedagogia. 

Neste sentido, cabe ressaltar Libãneo (2007, p. 27) quando nos explica que: 

De fato, vem se acentuando o poder pedagógico de vários agentes 
educativos formais e não-formais. Ocorrem ações pedagógicas não apenas 
na família, na escola, mas também nos meios de comunicação, nos 
movimentos sociais e outros grupos humanos organizados, em instituições 
não-escolares. Há intervenção pedagógica na televisão, no rádio, nos 
jornais, nas revistas, nos quadrinhos, na produção de material informativo, 
tais como livros didáticos e paradidáticos, enciclopédias, guias de turismo, 
mapas, vídeos e, também, na criação e elaboração de jogos, brinquedos. A 
mídia atua na modificação de estados mentais e afetivos das pessoas não 
apenas pela propaganda, mas também disseminando saberes e modos de 
agir nos campos econômico, político, moral, veiculando mensagens 
educativas, relacionadas com drogas, preservação ambiental, saúde, 
comportamentos sociais etc. nas empresas, há atividades de supervisão do 
trabalho, orientação sexual, recreação, cultivo do corpo. Ano a ano 
aumenta o número de congressos, simpósios, seminários. Desenvolvem-se 
em todo o lugar iniciativas de formação continuada nas escolas, nas 
indústrias. As empresas reconhecem a necessidade de formação geral 
como requisito para enfrentamento da intelectualização do processo 
produtivo. 
 

Considerando-se todo este contexto educativo, colocam-se novas questões 

para a Pedagogia. Isto nos faz acreditar que limitar a Pedagogia ao espaço escolar, 

tal como foi criada, significa um reducionismo na medida em que não amplia o 

conceito de educação, se preocupando com a formação e atuação de pedagogos 

somente para o sistema formal o que não vem de encontro com a realidade. 

Com as transformações da sociedade, como a internacionalização da 

economia, as inovações tecnológicas, as novas organizações do trabalho, ocorre as 

mudanças no perfil profissional com novas exigências de qualificação. Soma-se a 

isto necessidades educacionais e sociais como ocupação do tempo livre, 

envelhecimento da população e a demanda por atividades para a terceira idade, 

entre outros, fazem com que haja necessidade de que a Pedagogia extrapole o 

âmbito formal. 

Faz-se importante assim, refletir sobre o que se entende por Pedagogia. Se 

entender Pedagogia como simplesmente o modo de ensinar a matéria, o uso de 
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técnicas de ensino, o uso de metodologia, de procedimentos, estamos sendo 

reducionistas. Dessa forma, concorda-se com Libãneo quando este autor defende 

que a Pedagogia deve ocupar-se dos processos educativos, métodos, maneiras de 

ensinar, mas antes disso, ela tem um significado mais amplo, mais globalizante, qual 

seja, é um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua 

totalidade e historicidade e ao mesmo tempo uma diretriz orientadora da ação 

educativa. (LIBÃNEO, 2007, p.29) 

Entende-se, neste sentido, que a Pedagogia é um campo de conhecimento 

que se ocupa do estudo sistemático da educação. Educação como ato educativo, 

como prática educativa concreta que se realiza na sociedade, como atividade 

humana. 

Sendo assim, os cursos de Pedagogia devem ser pensados visando 

contemplar a educação de forma ampla e para além do ensino regular e não 

reduzida a métodos e técnicas que visam a organização e transmissão do saber 

escolar. 

Constitui-se então em desafio para os cursos de Pedagogia visando este 

sentido mais amplo do ato educativo. Desta forma, em se tratando de formação e 

atuação do Pedagogo para além do ensino regular, iniciaremos, pois, por tratar, da 

sua formação em alguns países Europeus, para em seguida focalizarmos a 

realidade brasileira, ou seja, faremos a seguir um estudo que parte do geral para o 

particular, na tentativa de contextualizarmos o que já existe em termos de formação 

e atuação do Pedagogo para além do formal.  

Reitera-se que se faz importante um olhar acerca da formação a atuação do 

Pedagogo em outros países, além do Brasil, visto que, conceitos como de 

“Educação Social” e de “Pedagogia Social” aos poucos adentram em nosso país, e 
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podem servir de subsídios para refletirmos sobre a atuação e formação do 

pedagogo, vindo a  enriquecer este campo de estudo. 

Diante disto interessante destacar que  em paises como Espanha, França e 

Itália há uma Pedagogia denominada de Pedagogia Social onde se busca formar o 

profissional da educação para atuar em diversas realidades educativas, 

principalmente o âmbito de educação não-formal, em espaço extra-escolar e/ou 

além da escola. 

No Brasil, é nas atuais Diretrizes Curriculares dos Cursos de Pedagogia, 

instituídas pela Resolução CNE/CP N° 1 de 15 de maio de 2006, as quais 

trataremos mais especificamente posteriormente, é que se passa a contemplar a 

formação do pedagogo para espaços escolares e não–escolares. Isto acontece no 

curso de Pedagogia Geral, não havendo aqui a Pedagogia entendida como 

Pedagogia Social como em outros países, a qual se destina a preparar o Pedagogo 

principalmente para os espaços de educação diversificados do ensino regular. 

Dessa forma, afirma Caro (2009, p. 149) que a formação do Pedagogo para espaços 

educativos voltados ao social, por exemplo, ainda é em solo brasileiro frágil, visto 

que se questiona o fato de o curso de Pedagogia geral dar conta de tantas  

demandas educacionais de espaços tão diversificados. 

No Brasil, afirma esta autora, embora se tente consolidar o trabalho 

realizado nas várias frentes da educação não-formal,  ainda pouco se conseguiu  

fundamentar referente as ações nas diversas frentes de trabalho. Assim, a formação 

do profissional Pedagogo e sua atuação, ainda se dá, tendo como ênfase a 

educação formal, e ainda se observa que as faculdades priorizam a educação 

formal, tanto em suas atividades de estágio quanto nos fundamentos teóricos. 
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Aspectos que discutiremos mais adiante ao tratarmos das diretrizes e da 

organização dos cursos de pedagogia com base na pesquisa de campo. 

Todavia, como já se mencionou, há em outros países, uma formação em  

Pedagogia Social, voltada exclusivamente para o social, para programas, projetos 

educativos à exemplo do  que é trabalhando nesta dissertação.  

Esta Pedagogia Social é apontada por Beccegato (apud Caliman 2009, p. 

51) como uma das áreas que se empenha diretamente em aprofundar as 

perspectivas teóricas, propostas metodológicas voltadas ao bem – estar social, à 

análise e avaliação das situações e condições sociais que condicionam a Educação.  

Esta Pedagogia procura delinear diretrizes que orientam a intervenção em termos 

formativos no âmbito da diversidade social, da marginalidade, e da equidade dos 

recursos sociais. Preocupa-se em formar o profissional da educação que atuaria nos 

processos educativos no âmbito das Ongs, das Organizações da sociedade civil, 

centros de apoio à adolescentes e idosos, em atividades que ocupam o tempo livre, 

como cultura, lazer e esporte, entre outros. 

Alguns teóricos, como Silva (2009) e Caliman (2009), ao discutirem a 

atuação do Pedagogo para espaços que eles denominam de educação social, seja 

na ou além da escola, apontam a pedagogia social como alternativa para  formação 

do Pedagogo. Defendem, então, uma outra graduação diferenciada do curso de 

Pedagogia Geral. Seria uma Pedagogia que estaria diretamente preocupada com a 

formação especialmente em espaços educativos não–escolares, extraescolares, ou 

seja, em atividades educacionais que vão além do contexto formal.  

Além dos autores já citados, há nesta Pedagogia Social referenciais como    

os teóricos Sanna Ryynänen, Violeta Nuñez, Evelcy Monteiro Machado, Mercê 

Romans, Antoni Petrus, Jaume Trilla e outros que  apontam esta Pedagogia como 
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uma teoria geral de uma  educação social. É uma Pedagogia que tem o mesmo 

caráter científico da Pedagogia escolar que fundamenta o sistema formal de ensino, 

ambas derivadas das Ciências da Educação.  

A Pedagogia relacionada ao social, entendida como Pedagogia Social 

apresenta conceitos diversificados em função dos contextos em que se desenvolve. 

Machado (2009) nos explica que a pedagogia social consta de forma incipiente nas 

questões sociais assumidas por filósofos e educadores, de Platão a pestalozzi e 

comenius, numa perspectiva humanitária filosófica ou política. Comenius teria sido o 

primeiro educador a formular uma concepção pedagógico-social, pestalozzi se 

destacaria como fundador da educação autônoma rompendo com a subordinação 

das atividades educativas à teologia, á igreja.  

O que se torna importante ressaltar é a inclusão da dimensão social na 

educação possibilitando o surgimento, no final do século XIX, de um trabalho mais 

cientifico sobre o tema da pedagogia social. O termo foi utilizado por Magwer em 

1844 e em 1850 pelo pedagogo alemão Diesterweg. Porém, somente foi 

sistematizada numa primeira obra no século XIX  em 1898 por Paul Natorp. A obra 

de Natorp intitulada Pedagogia social: teoria da educação e da vontade sobre a base 

da comunidade, defende como um dos conceitos básicos a comunidade, em 

detrimento do individualismo o qual o autor considera a origem e a causa dos 

conflitos sociopolíticos da Alemanha. A educação está vinculada á comunidade e 

não aos indivíduos, o autor procura então, elaborar uma teoria sobre a educação 

social, onde concebe a pedagogia social como saber prático e teórico. ( MACHADO, 

2009, p. 135). 

Machado ainda argumenta que esta Pedagogia Social de forma 

sistematizada, enquanto teoria que orienta a prática educativa vinculada ao social, 
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nasce na Alemanha num contexto em que o país vive o crescimento e a 

consolidação das ciências sociais, com a racionalização e análise objetiva da vida 

social. Reflete também os efeitos da Revolução Industrial e da Revolução francesa, 

onde se reconhece os movimentos populares que reivindicam liberdade e direitos 

humanos.  

Assim, a crise econômico-industrial da Alemanha no final do século XIX, faz 

com que a pedagogia atenda a necessidades de intervenção socioeeducacional. Os 

educadores, dessa forma pressionados, avançam na conceituação da pedagogia 

social ao mesmo tempo em que ampliam as ações práticas. 

A educação passa a ser vista como um fator de renovação social, como 

forma de reduzir os conflitos políticos socialistas e comunistas, onde a Alemanha 

estava marcada por uma situação social crítica. Apresentava problemas públicos 

relacionados à infância abandonada, a jovens inadapatados ou delinqüentes, a 

grupos marginalizados, á terceira idade, à animação sociocultural e á educação 

permanente. O país estabeleceu uma política de atendimento ás necessidades 

sociais, visando a qualidade de vida do povo, com  leis de apoio social e assistência 

á infância e a juventude ente outros. ( MACHADO, 2009, p. 136). 

Portanto, relaciona-se a Pedagogia Social à educação para além do ensino 

regular oficial, ou seja, para além da escola. Na sua manifestação social se ocupa 

das ações e fenômenos coletivos, à totalidade dos processos sociais, apresentando-

se, atualmente, de maneira diversificada em diversos paises. 

Fichtner (2009) aponta que na Alemanha, por exemplo, no passado se 

falava em Assistência Social e cuidados sociais,  no presente fala-se em Pedagogia 

Social, trabalho social, ajuda familiar a crianças e adolescentes, serviços sociais que 

estão todos relacionados com  Pedagogia Social, possibilitando um amplitude de 
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ações. Ações que estão direcionadas ao desenvolvimento de associações, de 

grupos de terceira idade, ecologia, cultura, criminalidade, dependência de drogas, 

sistemas penitenciários, onde se interelacionam o trabalho social que se caracteriza 

por ajudar e cuidar e  a Pedagogia que com sua perspectiva pedagógica educativa, 

leva ao desenvolvimento das comunidades nas quais atuam, visando  a superação 

do assistencialismo. 

Ressalta Fichtner que na Alemanha em 1997, os postos de trabalho nesta 

área era de 1.039,000 Pedagogos e trabalhadores sociais. Isto se deve ao 

crescimento dos imensos problemas que são gerados na sociedade alemã como o 

aumento da pauperização da população e a globalização neoliberal, com a 

destruição da categoria do social na sociedade moderna, levando à necessidade de 

ajuda e de educação social por parte de indivíduos, instituições e da sociedade 

como um todo. 

Para Caliman (2009) a importância hoje da Pedagogia Social, se deve pelo 

fato de ela se empenhar diretamente no aprofundamento de perspectivas teóricas e 

de propostas metodológicas orientadas ao bem-estar social. Esta Pedagogia 

contribui na visão dos teóricos referidos para a análise e avaliação das situações e 

condições sociais que condicionem a educação a delinear uma diretriz orientadora, 

tornando possível a intervenção em termos formativos no âmbito da diversidade 

social, do desvio da marginalidade e da equidade dos recursos sociais. 

Na Itália, Caliman explica que o profissional da Pedagogia Social  é formado 

no programa de Pedagogia Social da Universitá Pontifícia Salesiana di Roma (UPS) 

onde há preocupação na formação de experts, pesquisadores, docentes e 

operadores com competência sociopedagógica no setor da educação, da prevenção, 
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da reeducação de sujeitos com problemas de marginalização, desadaptação social e 

comportamento desviante. 

A Formação se dá dentro de uma faculdade de Educação da UPS, com 

disciplinas pedagógicas, psicológicas, humanísticas, sociológicas, de técnicas de 

animação cultural e jurídicas, onde se aprofunda as dimensões familiar, e educação 

de adultos por exemplo. Trabalha-se disciplinas como Pedagogia das Relações 

Humanas, Pedagogia Intercultural, da Comunicação Social, Formação de Adultos, 

Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, Psicologia Social, Psicologia da 

Comunidade, Psicologia do  Trabalho,  etc. 

Calimam destaca que um dos espaços da Pedagogia Social pode ser a 

própria escola quando, por exemplo, abre nos fins de semana se constituindo num 

espaço de cultura, educação e tempo livre, relacionada assim à animação sócio - 

cultural na linguagem da pedagogia social. Espaços de intervenção em que existe a 

relação entre educação e sua função social com pesquisas e intervenções 

orientadas a esse fim. 

Na Espanha, por sua vez, a história da Pedagogia Social academicamente 

tem início desde meados de 1954, como nos conta López (2009, p. 99). Ano em que 

foi incluída nos planos de estudos da Universidade de Madrid e em Barcelona e 

Valencia.  

Por fim, como exemplos de países que se destacam em se tratando da 

formação no contexto da pedagogia social, ressalta-se na América Latina o Uruguai, 

onde desde 1989 se desenvolve a educação social enquanto formação, como nos 

conta afirma  Camors (2009, p. 121). 

Em solo brasileiro, os estudiosos da questão, como Geraldo Caliman; Sanna 

Ryynänem; Evelcy Monteiro Machado; Roberto da Silva e outros esclarecem que 
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está em fase de sistematização a Pedagogia Social como área de formação e a 

compreensão da atuação do Pedagogo para os espaços educativos além da escola. 

Mas apontam que há neste país uma tradição  sociopedagogica forte. São práticas 

de educação que estes autores relacionam ao campo da educação social e ou não-

formal. Citemos como exemplos, os levantados por Sanna Ryynänem (2009, p. 70), 

o Movimento de Educação Social de Rua (ESR), o Movimento Nacional de Meninos 

e Meninas de Rua (MNMMR), os Centros de Defesa de Direitos da Criança e do 

Adolescente e os mais diversos programas e projetos socioeducativos 

especialmente aqueles do âmbito não-escolar, extraescolar, não-formal e ou 

sociocomunitário. 

Neste mesmo sentido a autora Machado (2009, p. 135), afirma que nas 

últimas décadas, no Brasil, ocorre uma crescente atenção à área social. Os projetos 

socioeducativos se multiplicam, transitando iniciativas entre o setor público e o 

privado, entre assistencialismo e Educação, entre profissionalismo e voluntariado. 

Porém, há uma ausência da formação de profissionais com domínios teórico-

práticos específicos, sendo que a educação social é ainda pouco conhecida em 

nosso país. 

A autora nos explica que as principais referências estão se construindo na 

prática e em geral resultam da própria prática que se consolida ou das bases da 

educação escolar em diferentes níveis ou de aportes teóricos provenientes de 

diversas áreas, em especial a Pedagogia. Contudo o que se constata, no Brasil, 

ainda é a condição de precarização do trabalho educativo, uma desconsideração 

das necessidades de formação pedagógica  assim como dos direitos trabalhistas de 

quem exerce a função. Os termos educação social e educador social ainda são 
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obscuros em solo brasileiro, havendo o que os autores apontam de confusão 

conceitual com outros conceitos como  educador comunitário, educador popular.  

Assim, Machado (2009) debate que enquanto em outros países Educação 

Social  é entendida  como o contexto das práticas educativas e a  Pedagogia Social 

está sendo debatida enquanto contexto teórico da formação dos educadores sociais, 

no Brasil  o educador social é entendido de forma diferente. Educador social é o 

termo utilizado para  identificar o trabalhador de nível médio e técnico como também 

para designar o trabalhador com formação de nível superior que atua no contexto do 

social. Assim, oficineiros, artesãos, artistas, arte-educadores e monitores em geral 

são agregados a uma mesma categoria descritiva onde se inclui Sociólogos, 

Psicólogos, Pedagogos, Assistentes Sociais, Advogados  e outros contratados por 

organizações não governamentais ou pelo poder público para o exercício de funções 

diferentes da sua área de formação,  e inclusive no atendimento de crianças, 

adolescentes, jovens e idosos e pessoas fora do sistema regular de ensino. 

Todavia, há considerações relevantes sobre esta temática também em  

autores como Valéria Aroeira Garcia e  Marlene Ribeiro, que também discutem o 

conceito e desenvolvimento desta educação chamada de  educação social, 

chamando nossa atenção para aspectos que se tornam importantes dada à rápida  

expansão de novos espaços, programas socioeducativos.  

Garcia (2005), ao analisar a educação relacionada ao social, levanta a 

questão social e sua apropriação pelo mercado. A pesquisadora chama a atenção 

para o fato de estar sendo a pobreza um produto a ser investido, comercializado, 

negociado, vendido, havendo inclusive competição por financiamentos entre os 

diferentes programas na área social. 
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Esta autora também tenta explicar a adjetivação do termo social para 

entender o que se quer dizer com educação social. Ela busca compreender no 

contexto das ações que vem sendo desenvolvidas e denominadas de 

responsabilidade social, programa social, investimento no social, desenvolvimento 

local, e tantos outros que vêm sendo utilizados pela mídia, empresas, governo, 

fundações, e instituições do terceiro setor.  

A autora é um dos exemplos de estudiosos que ao adentrar neste campo 

educativo, levanta em suas pesquisas aspectos que discutem a expansão de 

espaços relacionados com a  educação social, a questão social , a pedagogia social 

e os interesses de mercado onde como já se afirmou, a pobreza é vista como um 

investimento. 

Assim, a relação entre a educação e a questão social passa a ser importante 

no contexto da criação de programas socioeducativos voltados á população 

considerada carente. Neste sentido, além dos teóricos engajados com a pedagogia 

social, brasileiros e estrangeiros como Jaume Trilla, Mercê Romans, Antoni Petrus e 

outros, encontramos também apontamentos teóricos em autores como Maria Victoria 

Benevides, Robert Castel e Luiz Eduardo W. Wanderley e a já mencionada Valeria 

Aroeira Garcia. 

Para Robert Castel (apud Garcia 2005), o social não deve ser entendido aqui 

como o conjunto das relações que caracterizam a humanidade enquanto espécie 

definida simplesmente por viver em sociedade. Esta terminologia não dá conta de 

compreender todas as relações que envolvem a humanidade. O autor levanta então 

a questão da sociabilidade ressaltada por Alain Caillé, compreendedo-a como as 

diferentes maneiras que o ser social se relaciona e se liga a vários grupos sociais, e 

assim se questiona com base nestes autores, por exemplo, a questão social.  
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Muitos programas são criados levando em conta os problemas sociais numa 

tentativa de amenizá-los através da educação. Estes programas, como o programa 

investigado neste estudo, se constituem em ações educativas que não substituem a 

educação escolar, mas a complementa. 

Estes aspectos explicam, em parte, a expansão da educação para além do 

ensino regular e também da atuação do profissional Pedagogo. A  criação de muitos 

programas socioeducativos voltados aos sujeitos em situação de pobreza hoje se 

justifica em certo sentido devido ao aumento dos problemas sociais advindos de 

uma sociedade excludente, problemas como  o desemprego, a violência, a 

marginalização e a criminalidade, e por ser a pobreza enfocada também pela ótica 

do social e não como em outros tempos, como questão policial, como nos lembra 

Neto (2009, p. 258). 

A educação está sendo anunciada, inclusive no campo do discurso, como 

fundamental para enfrentar os novos desafios e crises geradas pela globalização. O 

aumento da pobreza como conseqüência da sociedade capitalista, globalizada e 

excludente, faz com que inúmeros problemas e necessidades sociais se alarguem 

como é o caso da violência principalmente nos grandes centros urbanos, 

contribuindo para o desenvolvimento, no campo das políticas públicas, de 

programas destinados aos jovens, por exemplo, para ocupar o tempo livre, seja na 

escola ou fora dela. 

Por conseguinte, em termos de formação e atuação do Pedagogo para estes 

espaços socioeducativos, se constata numa análise das Diretrizes Curriculares para 

o curso de Pedagogia no Brasil, algumas transformações, visando dar conta das 

novas demandas em diversos espaços educativos o que se aprofunda nos capítulos 
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posteriores deste trabalho, os quais tratam da discussão em torno dos dados, 

principalmente,  coletados em campo. 

Ademais, acerca da ampliação destes espaços em solo brasileiro, podemos 

entendê-los, em termos legais, a começar pela ampliação dos agentes responsáveis 

pela educação a exemplo do que se menciona na Constituição federal de 1988. No 

artigo 205, desta constituição, se afirma que a educação deve ser entendida como 

direito de todos e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida e 

incentivada com a colaboração de toda a sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, de seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

O reconhecimento e o dever atribuído à sociedade como um todo para 

promover e incentivar atividades educativas, acaba por se constituir em mais fatores 

que contribuem para o alargamento de mais campos de trabalho para os 

profissionais da educação como é o caso do Pedagogo.  

Expandem-se e legitimam-se novas oportunidades educativas na e para 

além da escola, bem como, novos agentes passam a ser também responsáveis pela 

viabilização destas oportunidades. Os cursos de graduação são solicitados a 

reverem seus currículos a fim de expandir o campo de atuação dos graduados, a 

exemplo da Pedagogia, onde os estágios supervisionados não podem se limitar às 

salas de aula, às atividades de docência, mas sim á gestão em espaços escolares e 

não-escolares e á pesquisa. (BRASIL, 2006) 

 Portanto, em se tratando deste alargamento de oportunidades de atuação 

dos profissionais da educação e em especial do Pedagogo, a própria escola é 

solicitada a rever a sua organização. Assim cabe ressignifar seu entendimento 

enquanto espaço e tempo, ampliando inclusive  as atividades educativas para 
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horários alternativos  das aulas regulares, repensar as atividades de ensino onde 

principalmente se leve em conta as demandas, interesses e necessidades da 

comunidade. 

Neste contexto, os cursos de graduação vêm sofrendo alterações em sua 

organização visando, ou pelo menos tentando, atender à estas novas demandas 

socioeducativas. Passa a  incluir  mais disciplinas e ampliando os estágios para 

além do ensino regular como veremos no capítulo que trata das discussões em torno 

da pesquisa de campo acerca da organização dos cursos de Pedagogia e atuação 

do Pedagogo no Programa. 

O que se destaca nesta breve revisão de literatura é que no caso da 

formação e atuação do Pedagogo em termos legais e em âmbito brasileiro  

representa um marco na história deste curso, as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

Resolução  CNE/CP N° 1, de15 de Maio de 2006. 

 Isto, pois, nestas Diretrizes, afirma-se, logo no segundo artigo, que as 

mesmas aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas também nos cursos de 

Ensino Médio, no caso, a 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. (BRASIL, 2006) 

Estas outras áreas dão margem para a  atuação do profissional Pedagogo 

em outros espaços que não sejam necessariamente do ensino regular, formal. 

Nestas outras áreas, podemos fazer uma ponte com os campos de educação social 

e Pedagogia Social discutidos anteriormente. Sendo assim, no caso do Brasil, em 

relação à formação e atuação do Pedagogo para além do ensino regular, 
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especialmente os contextos relacionados ao social, está aos poucos sendo 

contemplada no curso de Pedagogia, a Pedagogia Geral.  

O fato é que se reconhece uma formação mais alargada em termos de 

ambientes de atuação do Pedagogo o que  solicita a ir adiante nas discussões sobre 

estes novos campos de trabalho. Apresenta-se então, de forma mais detalhada, o 

Programa socioeducativo o qual é foco desta investigação, para em seguida 

focalizar as reflexões na atuação e formação do Pedagogo para este contexto 

educativo, no qual a Pedagoga, sujeito desta pesquisa, exerce a função de 

Professora Coordenadora Local. 

 

4 O PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO COMO POLÍTICA PÚBLICA M UNICIPAL 
DA CIDADE DE CURITIBA  
 

4.1 O PROGRAMA COMO POLÍTICA PÚBLICA E ASPECTOS QUE MOTIVARAM 
SUA IMPLANTAÇÃO 
 
 

Segundo dados da Secretaria Municipal da Educação (SME)³ a cidade de 

Curitiba começa a enfrentar, já em  1970, o problema da aceleração da urbanização 

provocada principalmente pelas migrações de campo, visto que a mão-de-obra dos 

camponeses foi gradativamente substituída pelas máquinas.  

 

 

 

 

___________________ 

³ Dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba mediante material impresso sobre o 
programa, relatórios e  artigos desenvolvidos pelos seus gestores. O nome do programa não poderá ser 
mencionado nesta investigação, logo a referência destes materiais consultados é  sigilosa. 
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Como acontece em outras grandes cidades, a população aumenta 

consideravelmente. Em Curitiba, por exemplo, salta de 609.026 habitantes em 1970, 

para 1.587.315 em 2000. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2009 a população Curitibana chega à 1. 851.215 habitantes. 

(IPARDES, 2010) 

Constata-se nas pesquisas, divulgadas pelo Ipardes (2010), que esta grande 

concentração populacional com o decorrer do  tempo vem crescendo nesta cidade. 

Faz da cidade uma cidade dividida entre ricos e pobres, estando a grande parte da 

população agravada por fatores como a  pobreza, a desagregação familiar, o 

aumento da violência e o desemprego, embora  o índice deste na cidade de Curitiba 

seja de  5,2%,  menor que de regiões como Porto Alegre, Rio de janeiro, Belo 

Horizonte e São Paulo, entre outros.  

Estas pesquisas demonstram que há uma forte concentração das pessoas 

menos abastadas na região periférica da cidade, constituindo-se em disparidades 

que se colocam diante do poder público. Exige deste, respostas, medidas, ações 

voltadas ao combate e prevenção dos inúmeros problemas advindo de uma 

sociedade desigual. 

Um dos problemas que mais assusta a população é a questão da violência. 

O bairro Sítio Cercado, por exemplo, com 115 mil habitantes, é famoso nas páginas 

policiais. Pesquisas realizadas em 2008 apontam que em apenas um semestre 

foram 46 mortes violentas. Outro exemplo é o bairro Cajuru que com quase 100 mil 

habitantes, sustentou no mesmo semestre um número de 59 mortes associadas à 

miséria, tráfico e consumo de drogas, especialmente o crack, abandono familiar, 

entre outros. (IPEA, 2008) 
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As pesquisas, segundo o Ipea (2008) revelam que os bairros: Cidade 

Industrial, Uberaba e Tatuquara são os mais afetados com a desigualdade social. 

Em Curitiba os 20% de Curitibanos mais ricos se apropriou de 63, 6% de toda a 

renda gerada pela cidade, por exemplo, em 2000, enquanto os que mais precisavam 

tiveram sua situação agravada. Os 40 % mais pobres ficaram com 8,3% da renda.  

Neste contexto, o Programa que ora é apresentado, faz parte de iniciativas 

do governo municipal de Curitiba que busca alternativas para o enfrentamento dos 

atuais problemas sociais da população. 

Segundo a Pedagoga, o Programa foi criado com a intenção de estender o 

tempo de crianças, Jovens e adultos na escola, contribuindo assim para a 

diminuição dos índices de violência, buscando fortalecer a escola como espaço 

aberto de conhecimento.  

Para a Coordenadora Geral do Programa, enquanto política pública 

municipal, o Programa busca atuar de acordo com uma concepção de educação 

integral.  Isto se dá no sentido de aumentar o tempo de permanência na escola, 

onde se viabiliza a abertura da escola também nos finais de semana. Busca a 

formação integral do sujeito através da articulação de diferentes políticas 

principalmente as secretarias, atuando em rede. Pauta-se, para isto, no 

desenvolvimento de três diretrizes: Integração, capital social, e combate da violência 

na defesa de uma cultura para a paz. Segundo a Coordenadora ele não deixa de ser 

uma política de inclusão, especialmente com os cursos de geração de renda.  

Para Machado, Pasqualotto e Fontana (2007), na atualidade se consolida a 

necessidade de educação permanente, em que se discutem as relações entre as 

diversas modalidades educativas, educação formal, não-formal e informal. Neste 

contexto, se propõe que a escola, por exemplo,  seja entendida como espaço de 
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educação comunitária, e que num sentido mais global se desenvolvam novas formas 

de instituições educativas, onde a própria cidade é vista como meio de educação, 

haja visto os estudos sobre as cidades educadoras. 

Assim, diante desta demanda por educação integral, permanente, é que 

vários agentes participam da educação e que se ampliam cada vez mais, novos 

espaços educativos.  

Por conseguinte, visando explicar a política de educação integral como 

estratégia de política pública, a coordenadora geral explica  que o Programa, uma 

das ações desta política,  foi implementado de modo intersetorial.  Isto acontece por 

meio da integração de várias instancias representativas do nível central, regional e 

local do governo municipal. Além disso, é também compartilhado com a  sociedade, 

visando garantir uma leitura integrada das demandas sociais e  a análise das 

possibilidades dos diversos atores, de modo a potencializar as competências e 

recursos dos entes municipais e dos parceiros da sociedade para a promoção do 

desenvolvimento sustentável local. O desenvolvimento sustentável é buscado pelas 

parcerias, pelo voluntariado, pelo capital social, visando concretizar as ações 

educativas do programa. 

Sendo assim, como se discutiu em capítulos anteriores, a educação tem sido 

considerada importante no enfrentamento dos problemas sociais, especialmente 

para a população considerada excluída. E, como afirma Neto (2009), problemas 

sociais como a violência, por exemplo, deixa de ser assunto que geralmente estava 

associado à questão de polícia e passa a ser questão para a educação também.  

No Programa, a tentativa de amenizar a violência através da criação de 

espaços socioeducativos, lazer,  esporte, cursos, palestras e outros, se torna um de 

seus principais objetivos. Constituiu-se em forte motivo para sua implantação devido 
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aos grandes índices de violência em Curitiba, especialmente nos finais de semana, 

argumenta a coordenadora. 

 Ademais, Silva, Neto e Moura (2009, p. 292) esclarecem que recentemente, 

governos Federal, Estadual e Municipal passaram a fomentar iniciativas para uma 

maior participação da família, da comunidade, a exemplo do “Escola Aberta”, e de 

voluntários , como os “ Amigos da Escola”.  

Estes programas, especialmente o Escola Aberta, possui praticamente os 

mesmos ideais do Programa  tratado neste estudo, acontecendo em várias escolas 

de regiões como Fortaleza, Ceará. (PROJETO ESCOLA ABERTA, 2008) 

No entanto, Silva, Neto e Moura (2009, p. 292) apontam algumas críticas 

argumentando que iniciativas como estas não estariam acontecendo no sentido de  

exercitar  a responsabilidade cidadã, mas sim no sentido de  suprir deficiências de 

políticas sociais e setoriais. Deficiências como a insuficiência de espaços públicos 

para as artes, cultura, esporte e lazer, a carência de recursos humanos e de 

recursos para investimentos na unidade escolar. Esta falta de investimento na 

educação se constituiria em um dos motivos que levam o governo a solicitar a 

participação de todos, família, comunidade, ongs, empresas e outros. 

No que se refere à implantação do Programa socioeducativo investigado, a 

fundamentação das idéias as quais inspiraram sua criação e sua forma de 

organização, está embasada em outros países. São exemplos a  Finlândia, Irlanda, 

Malásia, Espanha, Coréia do Sul e Reino Unido que estruturam seu sistema de 

ensino e ressaltam o papel da escola junto à comunidade no sentido de contribuir 

para o seu desenvolvimento. Esta é a base que sustenta programas de abrir as 

escolas públicas nos finais de semana oferecendo à comunidade marcada pela 
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exclusão social, atividades que a desenvolvam, dando ênfase então ao chamado 

“desenvolvimento local”. 

Inspirada nestes exemplos, a prefeitura de Curitiba, para responder às 

demandas sociais, educacionais, apresenta um discurso de que a prioridade na 

gestão 2005/2008, é dada ao combate à violência, à ação social, à seguridade 

alimentar, à educação infantil, o ensino fundamental, à cultura, o esporte e o lazer. 

Fatores que segundo a coordenadora geral do Programa, são considerados 

principais no plano de ação para os primeiros 180 dias do governo vigente, sendo 

que o Programa é uma das medidas criadas para atender tal política. 

O Programa, sendo intersetorial, está fortemente marcado pela união de 

diversos órgãos, secretarias e entidades da sociedade civil. Os termos “parceria”, 

“redes”,  entre outros, marcam a forma de organização e funcionamento do mesmo.  

Sendo assim, coordenado pela Secretaria Municipal da Educação, o 

Programa pretende se constituir em espaço de integração das diversas políticas 

públicas e a tentativa de potencialização de recursos das secretarias e órgãos 

municipais, das Administrações Regionais, dos Núcleos Regionais e das escolas da 

Rede Municipal de Ensino, e outros. 

O Programa, implantado em maio de 2005, iniciou em nove unidades de 

ensino, uma em cada Administração Regional da Cidade. Considerou-se, para a 

escolha das escolas, a participação de diretores, representantes das Secretarias e 

órgãos municipais, Administradores Regionais e chefes dos Núcleos Regionais.  

Como critérios para as escolas participarem do Programa, considerou-se 

inicialmente a vulnerabilidade social no entorno da escola, instalações físicas 

adequadas para a realização de atividades de esporte, cultura, lazer entre outros, 

experiência da escola em trabalhos com a comunidade, comprometimento dos 
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diretores, vice-diretores e equipes escolares. Atualmente são mais de 70 escolas 

que participam do programa, escolas municipais dos diversos bairros de Curitiba. 

 Como afirmou a Professora Coordenadora Local, nossa Pedagoga 

investigada, o Programa teria a missão de valorizar a escola como espaço aberto de 

conhecimento, promovendo parcerias e ações integradas para o desenvolvimento da 

comunidade local. As escolas municipais que participam do Programa permanecem 

abertas à comunidade aos sábados e domingos como alternativa de atendimento às 

demandas educacionais e sociais como reforço escolar, cursos de geração de 

renda, esporte e lazer.  

Ressalta também que na medida em que o Programa foi se estruturando, ela 

percebeu-se que a comunidade começou a conhecê-lo, e a valorizá-lo. Pois o fato 

de a escola ficar aberta nos finais de semana, propiciou à criança, jovens e adultos, 

um espaço de lazer e entretenimento e oportunidade de ampliar o conhecimento, 

através  de cursos e palestras, que até então eles não conheciam.  

Afirma a Pedagoga que as famílias do entorno da escola geralmente são 

numerosas e não dispõe de uma renda viável que proporcionem as mesmas fazer 

uma programação de final de semana, pois o gasto é enorme, e o Programa dispõe 

isso de graça, por isto a sua importância. 

Porém cabe levantar que de acordo com Mendes (2009)  o uso da escola 

deve servir também para despertar nas comunidades a reinvidicação pelo acesso a 

atividades de lazer em outros espaços e não apenas na escola. Ela destaca a 

necessidade de praças, parques e ruas bem cuidadas que possibilitem a realização 

de atividades esportivas, além da necessidade de saneamento básico de casas e 

condições dignas de habitabilidade. 
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Mas não se pode deixar de reconhecer que esta democratização da escola 

representa um avanço em termos de uso do espaço público. Não somente no 

simples uso, mas também como espaço para participar da gestão. 

Gohn (apud Machado, Pasqualotto e Fontana, 2007) menciona que a 

reforma de 1996, com a LDB e a democratização da escola à sociedade, onde se 

defende que a gestão da escola deve ser democrática e participativa implicou na 

busca de mecanismos que levassem a participação da comunidade educativa. 

 Isto faz com que implique na ativação de conselhos e colegiados, na 

definição de temas de estudos inovadores referentes ao cotidiano de alunos e dos 

pais. Inclui então, segundo Gohn, a  disponibilização do espaço físico e escolar à 

comunidade, como espaço de lazer e associativismo. 

Sendo assim, se constata que o enfrentamento da exclusão econômica, 

política, cultural e social que atinge a maioria da população brasileira representa 

para a educação e para os educadores um novo desafio. O que leva os profissionais 

a refletir sobre o sentido das práticas educativas, especialmente no que concerne ao 

Programa, em pensar uma educação para a coletividade. 

 Deve-se “ressignificar permanentemente as práticas educativas que levam 

a atividade de cunho pedagógico na família, nos pequenos grupos, nas relações 

com a vizinhança, nos bairros, nas cidades” (MACHADO, PASQUALOTTO, 

FONTANA, p. 50, 2007). 

As autoras assinalam que, levando em conta toda esta ampliação de 

conceito e logo de espaço educativo, decorrentes da globalização e da 

reestruturação capitalista, o curso de Pedagogia, é um do que mais são afetados,  

uma vez que a Pedagogia  é entendida como teoria e prática da educação.  
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A ampliação de mais espaços educativos leva a se pensar em 

metodologias, currículo, avaliação, voltados a atender novas demandas educativas, 

novos objetivos em termos de aprendizagem e desenvolvimento humano que vão 

além dos conteúdos da educação formal. 

No caso do Programa socioeducativo pesquisado, este traz em sua 

fundamentação, no campo do discurso, objetivos de contribuir com o 

desenvolvimento sócio-cultural e político dos cidadãos, na direção do que se 

defende  como desenvolvimento sustentável das comunidades.  

             O desenvolvimento sustentável é referido, nos documentos acerca da 

implantação do Programa, como um processo de transformação que ocorre de 

forma harmoniosa nas dimensões espacial, ambiental, cultural e econômica a partir  

do individual para o global. Busca-se um novo formato de relação da comunidade 

com a escola, onde esta é entendida como local de referência para a população 

encontrar atividades educacionais gratuitas para qualquer faixa etária.  

Estas atividades visam à perspectiva de profissionalização, o acesso aos 

diversos serviços públicos, à informática e à interatividade, a melhoria das condições 

de aprendizagem escolar, uma vez que o Programa pretende contribuir para garantir 

o ingresso, o regresso, a permanência e o sucesso educacional. Constata-se então 

sua intenção em relacionar educação com as demandas sociais. 

Além disto, na pesquisa documental, verificou-se que o Programa, de modo 

geral, pretende: 

* Promover uma cultura de paz com a redução dos índices de violência, 

depressão, solidão, estresse, drogadição, degradação de espaços e distúrbios 

sociais; 
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*Fortalecer as relações familiares, a valorização do papel social da escola, o 

reconhecimento da escola como um lugar prazeroso e de convívio cordial e 

solidário; 

*Valorizar o trabalho voluntário, o desenvolvimento de vocações e 

habilidades naturais e a promoção  da organização social. 

Cabe ressaltar que esta política ressalta a participação de órgãos como  a 

Unesco. A Unesco defende a criação de programas que utilizam a escola como meio 

irradiador da integração social e empoderamento da sociedade local. Tem o intuito 

de desenvolver e fortalecer laços fortes entre as pessoas, transformando-as em uma 

comunidade. Defende a Unesco uma visão de educação para o desenvolvimento 

sustentável e a organização do trabalho em rede, a solidariedade e a educação para 

a paz, entre outros. (UNESCO, 2010) 

Neste quadro, o desenvolvimento local é um traço marcante desta política. 

Fundamenta-se  em  componentes  como  desenvolvimento   territorial  equilibrado,  

criação de entornos institucionais, desenvolvimento do potencial local e 

reorganização das bases locais. É sobre esta base que muitos programas que se 

utilizam da escola estão sendo disseminados atualmente. 

Experiências semelhantes, já acontecem em outros estados brasileiros 

sendo influenciadas pela Unesco. Podemos citar, além do que já fizemos referência 

anteriormente, os programas “Escola da Paz” no Rio de Janeiro e “Abrindo Espaços” 

na Bahia.  

Noleto (2004, p. 48), explica que estes programas têm sido implementados 

em vários Estados como os mencionados acima. Representa uma estratégia para 

políticas públicas em nível federal, estadual e municipal, visando reduzir a violência 

e a exclusão social  e a melhoria das condições de vida dos jovens brasileiros. 
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De modo geral o que se percebe é que todos estes programas têm em 

comum além de outros fatores, a sua atuação junto á comunidade na tentativa de 

oferecer oportunidades de acesso à bens e serviços de que tem sido excluída. 

Buscam atender carências nos aspectos sociais, culturais, educacionais e 

econômicos. Com o intuito de supri-las e ou amenizá-las, a escola se abre nos finais 

de semana oferecendo a esta população bens e serviços, atividades 

socioeducativas das mais variadas.  

Diante dos problemas sociais, tais como a impossibilidade de acesso a estes 

bens por outros meios, e a necessidade de conter a violência,  estes programas 

passam a ser uma forma de enfrentamento. Se por um lado podem ser considerados 

como políticas assistencialistas devido á prioridade no trabalho voluntário, os baixos 

salários e as condições precárias de funcionamento, por outro lado pode-se 

relacioná-los com uma educação voltada ao social, com a questão social. 

Entende-se que as atividades socioeducativas, pelas características 

analisadas, estão também relacionadas à educação social, à questão social, 

conceitos debatidos anteriormente. Isto parece se constatar no perfil da população 

atendida, nos objetivos do Programa e nos motivos que levaram sua implantação. 

Veremos a seguir, como isto se dá na organização do Programa no que concerne ao 

elenco de atividades e aspectos relacionados ao seu funcionamento, para que se 

possa permitir maior esclarecimento frente á esta realidade educativa. 
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4.2 O PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO: ATIVIDADES, ORGANIZAÇÃO, 
FUNCIONAMENTO E ALGUMAS IMPLICAÇÕES COM A QUESTÃO SOCIAL 
 
 
 

Como já se afirmou, o Programa ocupa todo o espaço interno da escola. Nas 

salas de aula, laboratórios de informática, bibliotecas, cozinhas e quadras 

esportivas, as ações socioeducativas são desenvolvidas. De acordo com análise 

documental, pôde-se constatar que o Programa trabalha com Eixos, voltados aos 

mais diversos assuntos, objetivos, atividades e meios de viabilização. 

São ao todo  cinco (5) Eixos, os quais ressaltamos: 

*Cultura;  

*Educação e Cidadania;  

*Esporte e lazer; 

*Geração de Renda; 

*Saúde.  

Abaixo segue o quadro com explicações mais minuciosas acerca de cada 

Eixo, bem como as Secretaria e Órgãos parceiros envolvidos no desenvolvimento de 

cada um. 

 

EIXOS DO 
PROGRAMA 

OBJETIVOS ATIVIDADES COORDENAÇÃO SECRETARIAS E 
ÒRGÃOS 
MUNICIPAIS 
PARCEIROS 

Cultura  Promover e disseminar 
atividades   como literatura, 
música, dança, cinema, 
teatro, possibilitando o 
acesso do cidadão às 
manifestações culturais ....   

Literatura 
Música 
Dança 
Cinema 
Teatro 
Artes  Visuais 

Fundação Cultural 
de Curitiba FCC. 

Secretaria Municipal 
da Defesa Social. 
Secretaria Municipal 
da Educação. 
Secretaria Municipal 
da Saúde. 

Educação e 
Cidadania 

Promover ações educativas 
continuadas que visem 
incentivar a participação 
ativa e consciente da 
comunidade, com foco na 
formação dos cidadãos, na 
inclusão social e digital, no 
desenvolvimento da 
iniciativa  para a produção 
de soluções e na formação 
da cidadania, isto é, no 
desenvolvimento 
sociocultural e político dos 

 Inclusão Digital 
Língua Estrangeira 
Linguagem Brasileira 
de Sinais (Libras) 
Reforço escolar 
Alfabetização 
Consultoria Jurídica 

Secretaria Municipal 
de Educação 
Secretaria Municipal 
da Defesa social 
Secretaria Municipal 
do Governo. 

Secretaria Municipal 
da Comunicação 
Social 
Secretaria  Municipal 
do esporte e lazer 
Fundação Cultural 
de Curitiba 
Fundação de Ação 
social 
Secretaria Municipal 
da Saúde 
Agencia Curitiba de 
Desenvolvimento 
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cidadãos. Secretaria Municipal 
de Urbanismo 
Secretaria Municipal 
do trabalho. 

Esporte e 
Lazer 

Fomentar a realização de 
atividades físicas  e 
esportivas com 
características educativas , 
inclusivas, cooperativas e 
saudáveis, esporte, lazer, 
saúde.... 

Iniciação esportiva 
Jogos 
Brincadeiras 
Qualidade de Vida 

Secretaria Municipal 
de Esporte e lazer 

Secretaria Municipal 
de Educação 
Fundação Cultural 
de Curitiba 
Secretaria Municipal 
da saúde. 

Geração de 
Renda 

Promover a capacitação 
para o desenvolvimento de 
habilidades em atividades 
de geração de renda, 
atendendo interesses e 
potencialidades da 
comunidade. Promover 
ações de 
empreendedorismo como 
instrumento de 
desenvolvimento de 
competências  pessoais e 
empresariais que 
contribuam para a 
sustentabilbidade da 
população. 

Educação 
Empreendedora 
Cursos atividades de 
geração de renda 

Fundação de Ação 
Social. 

Agencia Curitibana 
de  Desenvolvimento 
Secretaria Municipal 
de Curitiba 
Instituto Curitibano 
de Turismo. 

Saúde Estimular a criação de 
ambientes saudáveis, 
permitindo às pessoas 
adquirirem maior controle 
sobre sua saúde pela 
construção de contextos, 
comportamentos e relações 
sociais favoráveis à saúde e 
ao desenvolvimento 
humanao, prevenção de 
doenças, auto-cuidado, 
higiene e outros... 

Promoção da Saude 
Prevenção de 
Doenças 
Educação Alimentar 
e Ambiental. 

Secretaria Muncipal 
do Abastecimento 
Secretaria municipal 
do Meio Ambiente 
Secretaria municipal 
da saúde. 

Secretaria Municipal 
da Defesa social 
Secretaria Municipal 
da educação 
Secretaria Municipal 
do esporte e lazer 
Fundação de ação 
social 
Secretaria municipal 
do Urbanismo. 

Elaboração 
Unidade 
Gestora do 
programa- 
UG 

    

QUADRO 1- ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA 
FONTE: Pesquisa de campo (2009) 
 

De acordo com o quadro, pode-se ter uma noção da natureza das atividades 

socioeducativas do Programa. Constata-se que atendem a objetivos que vão desde 

proporcionar espaço de lazer à dar oportunidade para profissionalização.  

Seus gestores defendem que sua importância está em contribuir para 

atender as necessidades da população que se encontra em situação de 

vulnerabilidade social.  

Nota-se assim a relação deste Programa com a questão social, ou seja, com 

o fim de atender ao bem estar da população, ou pelo menos, de se constituir em 
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mais uma estratégia para o enfrentamento de problemas sociais, através da ação 

socioeducativa. 

 Contata-se que é uma política focalizada nos pobres e “excluídos”, visto que 

os objetivos são: 

 * Ampliar o escopo da educação ofertando oportunidades de participação 

em atividades socioeducativas com foco nas demandas locais; 

*  Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino nas escolas municipais; 

* Fortalecer a capacidade de associação e organização dos membros da 

comunidade local, em torno da solução de seus problemas e da construção da sua 

prosperidade social e econômica; 

* Fortalecer a participação e co-responsabiliade da comunidade na escola; 

*Promover a cultura de paz superando divergências e conflitos sem 

confronto  de forças, sem violência e sem neutralização do diferente. 

Note-se que a política do Programa reforça a idéia de  desenvolvimento 

sustentável, o papel da comunidade no seu próprio desenvolvimento. O terceiro 

objetivo deixa clara a intenção  em estimular a comunidade a se organizar para a 

resolução de seus próprios problemas, deixando de ser receptora passiva para 

sujeito ativo no seu desenvolvimento, que nesta política é entendida como 

“sustentável”. 

Este caráter de participação da comunidade, de co-responsável pela 

resolução dos problemas sociais, a qual se vê imersa, é reforçado inclusive nos 

objetivos das atividades desenvolvidas pelos Eixos, vejamos alguns exemplos: 

No Eixo Educação e Cidadania, se afirma o desejo de participação ativa e 

consciente da comunidade, na iniciativa para a produção de soluções para seus 

problemas.  
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No Eixo Geração de Renda, se busca o empreendedorismo como  

instrumento de desenvolvimento do que se entende no programa por competências  

para a sustentabilidade da população.  

No Eixo Saúde, se defende o maior controle das pessoas sobre sua saúde e  

o auto-cuidado. 

São apontamentos relevantes para compreendermos a importância 

depositada por esta política no sujeito como  responsável pelo seu desenvolvimento.  

Isto nos lembra que vivemos num país de alta desigualdade social, onde 

aumenta cada vez mais o desemprego, o trabalho informal, a escassez do trabalho 

assalariado e com ela a insegurança da população. Isto faz com que se inclua na 

lista das atividades socioeducativas destes programas a geração de renda, por 

exemplo. 

Numa sociedade cada vez mais dominada pela propriedade, pelo mercado, 

onde os direitos à saúde, a educação, ao lazer são minimizados à população e 

transformados em mercadoria, estes programas passam a ser talvez a única 

oportunidade de se ter acesso a estes bens pela parcela pobre da população. 

A própria Secretaria Municipal da Educação (SME) afirma que as atividades 

de geração de renda são hoje, as mais procuradas pela população adulta, ou seja, 

em pleno vigor para o trabalho. 

 Relembramos mais uma vez  Germano (1998), ao discorrer sobre à nova 

questão social,  quando nos diz que no mundo do trabalho, atualmente, o 

capitalismo sem freio provoca um desemprego massivo, o qual geralmente é 

atribuído ao rápido desenvolvimento tecnológico, mas que decorre em verdade, das 

restrições e da vulnerabilidade impostas ao trabalho numa época de globalização e 

neoliberalismo.  
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O autor questiona se não estamos caminhando para o fim da sociedade 

salarial, com o desaparecimento do emprego e a instalação da precariedade. 

Assim, a população vítima deste sistema, encontra muitas vezes no trabalho 

informal, temporário, um meio de sobreviver, e, talvez isto explique o porquê de 

serem as atividades relacionadas à geração de renda as que mais atraem a 

população adulta do Programa, havendo a necessidade de ampliá-las cada vez 

mais, em detrimento das atividades como de lazer e cultura. 

Cabe ainda ressaltar os diversos órgãos entre secretarias, entidades e 

diversas instâncias envolvidas na organização e funcionamento do Programa. Como 

já se aludiu, no Programa se valoriza a formação de redes para seu 

desenvolvimento. Significa que as diferentes instituições, bem como os diversos 

agentes que participam da estrutura do Programa como representantes das 

entidades da sociedade civil, comunidade, da escola, e dos diversos órgãos que 

participam direta ou indiretamente, estão imbricados nesta concepção de rede, 

formando as redes sociais, fator de importância para a política do Programa,  

Para Martelato e  Silva ( 2004), “As redes são sistemas compostos por “nós” 

e conexões entre que, nas ciências sociais, são representados por sujeitos sociais 

(indivíduos, grupos, organizações etc.) conectados por algum tipo de relação”.  

O Programa então parece buscar a ampliação de seus parceiros para 

ampliar suas ações e torná-las viáveis, inclusive economicamente. Cabe lembrar 

que além das instituições parceiras, valoriza-se o voluntariado e o trabalho de 

estagiários para a consecução das atividades socioeducativas, entre outros.  Fica 

evidente que está se estabelecendo uma relação entre governo e sociedade civil, 

governo e comunidade, governo e empresas públicas e privadas. 
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Procura-se, na continuidade das discussões, entender um pouco mais sobre 

os princípios norteadores do Programa. 

 

 
4.3 OS PRINCÍPIOS NORTEADORES. 
 
 
 

Relembremos para a concretude desta parte do trabalho que são três os 

princípios norteadores que fundamentam as ações socioeducativas do Programa: 

Educação Integral, Capital Social e Cultura de Paz. 

Reafirma-se que Educação Integral é considerada no contexto, ora debatido, 

como a formação integral do sujeito a qual faz parte do desenvolvimento social e 

econômico dos indivíduos e das comunidades. No Programa ela é desenvolvida por 

meio de ações socioeducativas nas áreas da cultura, assistência social, esporte e 

lazer, geração de renda, saúde e meio ambiente. Acrescente-se a isto que, segundo 

a Coordenadora Geral, educação integral também significa valorizar a ampliação do 

tempo de permanência na escola e de espaços socioeducativos, que inclui, no caso 

estudado, abrir as escolas aos finais de semana mediante o Programa em questão. 

No caso do Capital Social, por sua vez,  ele é entendido como a capacidade 

de interação dos indivíduos visando a promoção de atividades de cooperação e a 

realização de ações coletivas, se constituindo na valorização das relações sociais. 

Capital Social é um termo que vem sendo discutido e amadurecido na 

atualidade. Dentro deste contexto de investigação ele está relacionado com a 

formação de redes sociais, institucionais, que buscam potencializar as atividades 

socioeducativas objetivando o desenvolvimento local, ou seja, da comunidade. 

Segundo Marteleto e Silva (2004), o capital social não deve ser confundido 

com o capital humano.  Enquanto o capital humano diz respeito as habilidades  e 
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conhecimentos dos  indivíduos que em conjunto com outros fatores pessoais e o 

esforço despendido aumentam as possibilidades  de produção e de bem–estar 

pessoas, social e econômico, o capital social tem algumas diferenças. 

Para estes autores, o capital social se define pelas normas, valores, 

instituições e relacionamentos compartilhados que permitem a cooperação dentro ou 

entre grupos sociais. São dependentes da interação entre pelo menos dois 

indivíduos, formando uma rede que está relacionada ao conceito de capital social, 

que passa a ser entendido como um recurso da comunidade, construído por suas 

redes de relações, condicionadas por fatores cultural, político e econômico.  

Assim,  parece que enquanto o capital humano se centra no sujeito, o capital 

social se centra no grupo, na comunidade, por isto a importância da formação de 

redes. 

No contexto do Programa socioeducativo, nota-se o intuito do mesmo na 

formação de redes com diversas instâncias, secretarias, parceiros entre o primeiro, 

segundo e terceiro setor. Para Marteleto e Silva (2004), a formação de redes tem 

sido buscada como mais um recurso em favor do desenvolvimento e da inclusão 

social, especialmente das comunidades.  

Percebe-se uma relação entre governo e sociedade, através do que se 

defende enquanto um dos seus princípios, o capital social, se constituindo numa 

espécie de solução para o desenvolvimento da comunidade. Sendo assim, se 

constata que é uma característica desta política pública, a participação da sociedade 

em parceira com o governo e demais empresas, na busca de soluções para os 

problemas sociais. 

Interessante mencionar aqui que a questão das parcerias é uma tendência 

na sociedade atual. Para  Dowbor (1999), as parcerias envolvendo o setor estatal, 
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organizações não-governamentais e empresas privadas, surgem embasadas em 

conceitos como responsabilidade social e ambiental. As empresas privadas, por 

exemplo, ultrapassam a visão do assistencialismo, do simples marketing social para 

uma atitude construtiva onde o setor privado ajuda a construir o interesse público.  

Para Dowbor, a articulação do social com o político e o econômico em 

políticas integradas, viabiliza o que ele atribui de mais um eixo renovador, qual seja, 

o chamado desenvolvimento local. 

Além do desenvolvimento sustentável, todavia, outro aspecto que se 

constitui em princípio norteador do Programa, é a já mencionada Cultura para a Paz. 

A amenização da violência nos bairros de Curitiba é mais um de seus objetivos. A 

cultura de paz é entendida, nos pressupostos teóricos do Programa, como 

construção coletiva de regras de convivência harmoniosa, busca de soluções 

pacíficas, trabalho com os sentimentos como oportunidade de crescimento e 

aprendizagem.  

Na resolução de conflitos pressupõe-se a cidadania próativa, alicerçada em 

direitos e deveres, com a participação da família, das organizações e da 

comunidade na construção de relações sociais de confiança, respeito, reciprocidade, 

sociabilidade, cooperação, reconhecimento, valorização e tolerância às diferenças.  

Entende-se, na ótica dos idealizadores e gestores do Programa, que a busca 

de cultura de paz se dá, numa visão alicerçada por órgãos como a Unesco, 

especialmente, pelo direito à educação. Acreditam que é pela educação que se 

atinge a formação de mentes verdadeiramente democráticas.  

Para a Unesco a educação deve ter como um de seus objetivos o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito pelos 
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direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, promovendo a  compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos religiosos e  raciais.  

( WERTHEW e CUNHA 2005) 

A Unesco entende que só pode haver uma cultura de paz por meio do 

acesso ao conhecimento mediante um processo educacional que valorize o 

indivíduo em sua totalidade. Isto implica o reconhecimento do outro que significa o 

respeito pelos saberes, pela  inteligência e pela  cultura do povo, o que ela chama 

de respeito “não-colonialista” que não vê o outro como objeto mas como produtor de 

conhecimento. 

Essas considerações couberam aqui porque não se pôde perder de vista 

que o Programa em discussão conta com a cooperação técnica da Unesco além dos 

demais órgãos da prefeitura, corroborando então com sua visão. Nesta o principal 

interesse é o desenvolvimento da comunidade tendo como foco a responsabilização 

depositada nela como agente principal na resolução de seus problemas, sendo a 

educação instrumento importante para tanto. 

Em consonância com os ideais da Unesco o Programa, segundo a 

Coordenadora Geral, é uma das metas prioritárias do governo municipal de Curitiba 

e a educação é entendida como fator determinante da qualidade de vida da 

população. Neste sentido, acreditam que ela tem impacto no trabalho e renda, na 

economia, no crescimento populacional, na participação política, na saúde, na 

expectativa de vida e outros. 

Neste âmbito, a escola deve se constituir como espaço de referência para o 

desenvolvimento da comunidade, sendo apresentada à esta como um lugar 

prazeroso de convívio cordial e solidário. Lugar onde se deseja desenvolver, entre 

outros, estratégias educativas, ou melhor, socioeducativas, que contribuam para a 
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redução dos índices de violência, depressão, solidão, estresse, drogadição, 

degradação de espaços e distúrbios sociais, o fortalecimento das relações 

familiares. 

Entendem assim, que possibilitar a abertura da escola à comunidade é um 

meio para assegurar a diminuição da violência em suas diversas manifestações ao 

proporcionar à população o convívio solidário, ético, de acesso à educação através 

de suas diversas atividades. 

As práticas pedagógicas, as atividades socioeducativas, serão acima de 

tudo, viabilizadas pelos variados meios em que se pauta a política pública que 

resultou em iniciativas como este programa. Meios que ressaltamos anteriormente 

como as parcerias entre os diversos setores da sociedade, o trabalho voluntário, o 

trabalho de universitários através de estágios, a união dos diversos órgãos do 

governo como as diversas secretarias, inclusive da saúde, do trabalho, da educação 

e as diversas fundações e institutos, disseminando-se por fim a idéia de cooperação 

e solidariedade entre todos os partícipes deste processo.  

Lembremos, pois, que como afirma Silva (2006, p. 3) “nas sociedades 

capitalistas contemporâneas, o padrão que direciona as ações humanas, 

constituindo-se num imperativo, numa necessidade racional, é a lógica do capital”. O 

autor explica que isto envolve princípios de ação individual, coletiva e pública, a 

partir do que são reguladas as atividades humanas. Neste sentido são as relações 

de mercado, a lógica dos negócios, o desenvolvimento de competências adaptativo-

competitivas que definem os parâmetros éticos de formação humana. 

Silva destaca a questão de que há nas sociedades capitalistas recentes uma 

concepção de “mínimo social” definindo-se pelo que a sociedade deve proporcionar 
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a todos para que uma pessoa possa se inserir dignamente na vida coletiva, no 

mercado.  

Pode-se destacar como aspectos deste mínimo, necessidades básicas de 

sobrevivência tais como: saúde, educação e emprego. Note-se que os Eixos do  

Programa estão diretamente relacionados a este mínimo, visto que no quadro 

apresentado anteriormente sobre as atividades do Programa, há nele os eixos: 

Saúde, Geração de Renda, Esporte e Lazer, Cultura e  Educação. 

Levantou-se nesta seção acerca dos princípios que o constituem a  

Educação Integral, o Capital Social e a Cultura de Paz . O que nos levou a relacionar 

com as formas que o Programa enquanto política pública visa se viabilizar. O que se 

relaciona ademais às estratégias governamentais de inclusão na 

contemporaneidade, numa sociedade capitalista, frente “ à miséria decorrente da 

concentração intensificada de rendas “. (SILVA, 2006, p. 12) 

Discute-se na próxima seção mais aspectos acerca da organização do 

Programa, diretamente relacionados com as questões postas às quais pretendemos 

aprofundá-las com o decorrer da explanação. Aspectos que a seguir dizem respeito 

à gestão do Programa, onde se tornará mais explicito as formas de organização, 

funcionamento e viabilização das atividades e neste contexto o papel da Pedagoga 

investigada enquanto um dos agentes desta gestão. 

 

4.4 A GESTÃO DO PROGRAMA  
 

4.4.1 Características principais da gestão 

 

Com o intuito de viabilizar o funcionamento do Programa, enquanto política 

pública municipal, vindo a representar uma resposta do governo frente às demandas 
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e necessidades da população, a gestão do mesmo se dá dentro de um contexto 

econômico e social marcado por vários fatores. Fatores como a exclusão, a 

desigualdade social, o neoliberalismo e a globalização, e neste quadro vejamos 

como o governo municipal tem buscado o enfrentamento da questão social onde um 

dos meios foi a criação do Programa pesquisado. 

De acordo com análise de documentos e entrevistas com a Coordenadora 

Geral na secretaria Municipal de Educação, a gestão é uma das formas de 

viabilização do Programa sendo de extrema importância. É esta gestão, de 

responsabilidade das secretarias e órgãos municipais da prefeitura, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal da Educação, mas que conta com a 

participação de todos e inclusive da comunidade. 

Para atender ao Programa a gestão segue um modelo pautado numa 

concepção de “gestão compartilhada” onde se valoriza a forma “intersetorial”. 

Significa que acontece por meio de diferentes instâncias representativas do nível 

central, regional e local do governo municipal e com a participação da sociedade. A 

intenção deste modelo é garantir uma leitura integrada das demandas sociais e a 

análise das possibilidades dos diversos atores, potencializando as competências e 

recursos dos entes municipais e dos parceiros da sociedade. Tudo isto visa o que se 

defende no programa enquanto “desenvolvimento sustentável local”, fatores já 

ressaltados anteriormente. 

Portanto, a gestão neste contexto, teoricamente, deve acontecer através de 

cinco principais características, sendo:  

*Estratégica;  

*Compartilhada;  

*Descentralizada;  
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*Intersetorial; 

*Voltada para resultados. 

É “Estratégica” no sentido de se defender uma perspectiva de futuro, onde o 

Programa deve ser  organizado para ser contínuo e sistematicamente direcionado 

para atingir sua missão. Isto é visado, por seus agentes, através da análise do 

cenário onde o Programa está inserido, sendo seus objetivos e projetos definidos 

através de monitoração para adequação contínua das estratégias. Veremos 

posteriormente que tem papel fundamental para este acompanhamento, o 

“Professor Coordenador Local”, a exemplo da nossa Pedagoga investigada, sendo 

que uma de suas responsabilidades é acompanhar o desempenho das atividades do 

programa e a participação da comunidade. 

Por conseguinte, a gestão ao pretender ser “Compartilhada”, busca 

estabelecer parcerias com a população, instituições de ensino, empresas, 

associações, igrejas entre outras instituições do terceiro setor. O Programa 

pressupõe a ampliação dos canais de comunicação entre o poder público municipal 

e a sociedade, visando à co-responsabilidade na gestão e a potencialização de 

recursos. 

Portanto é a gestão “Descentralizada” para garantir a complementaridade 

entre os níveis de gestão, o planejamento, a implantação, o monitoramento e a 

avaliação do Programa ocorrem não só no nível central, mas, no nível regional e nas 

escolas. Isto para aproximar os cidadãos dos processos decisórios, produtos e 

serviços públicos. 

Ademais é “Intersetorial” porque pretende integrar recursos humanos, 

financeiros, materiais e intelectuais dos vários setores da sociedade mediante 

análise conjunta das necessidades locais. A ação Intersetorial manifesta-se no 
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esforço por uma  análise multidisciplinar e multisetorial dos projetos socioeducativos 

visando o alcance efetivo dos objetivos do Programa. 

E por fim, a gestão é “Voltada para Resultados” e isto se dá através de 

indicadores definidos, medidos e interpretados, permitindo a análise dos resultados 

em relação aos objetivos do Programa. Aqui se faz importante a avaliação do 

Programa que leva em consideração principalmente a freqüência da comunidade 

nas atividades, sendo que o Professor Coordenador Local, tem responsabilidade 

também  neste item, sendo que uma de suas atribuições é o controle da freqüência 

durante as atividades desenvolvidas. 

Esta forma de gestão, em resposta às demandas sociais, onde encontramos  

palavras-chave como: parcerias, desenvolvimento sustentável, cooperação de 

diversos setores e outros, nos lembram as considerações, mais uma vez, de teóricos 

como Silva (2006). 

 Este autor levanta aspectos importantes para se refletir sobre a sociedade 

capitalista no contexto neoliberal, onde, diante da necessidade de se pensar no 

“mínimo social”, frente à miséria decorrente da concentração de renda, o governo 

busca estratégias para que a estabilidade do sistema não seja ameaçada. Aponta 

Silva (2006, p.12): 

Mas, frente à miséria decorrente da concentração intensificada de rendas, 
caberia ao governo promover políticas públicas para que a moralidade do 
capitalismo  não se corroesse e, com isso, a estabilidade do sistema fosse 
ameaçada. Contudo, o governo deveria atuar segundo as regras dos 
negócios: evitar ao máximo possível taxar o “setor produtivo”, ou seja, o 
lucro, e manter-se fiel aos acordos econômicos que, para os países 
endividados, significa pagar a dívida pública em dia. Isso inviabiliza os 
investimentos públicos nos setores que poderiam diminuir a miséria social 
de grande parte da população: saúde, educação, segurança, emprego, 
alimentação transporte, lazer etc. A saída encontrada foi o incentivo às 
atividades ligadas ao “terceiro setor”, ao voluntariado e às atividades 
ligadas à responsabilidade social das empresas. Ao desincumbir o Estado 
de atuar de forma global, com planejamentos capazes de atacar 
frontalmente os mecanismos geradores da desigualdade social, a solução 
foi a de recorrer aos princípios econômicos e morais de Smith. Promover a 
benevolência, a solidariedade social sem, contudo, refrear a busca do lucro 
e o egoísmo. Assim, muitos trabalhadores são levados a participar de 
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trabalhos voluntários para manter seu emprego que não é voluntário, cuja 
dedicação é necessária e vital. Mesmo estudantes e desempregados se 
envolvem em projetos de voluntariado para reforçar seu currículo ou suas 
chances de empregabilidade, como se isso formasse pessoas decentes 
para o mundo dos negócios. 
 

O fato é que presenciamos na contemporaneidade estratégias de gestão 

que buscam viabilizar formas de participação de todos na busca por soluções dos 

problemas que afligem a humanidade. Estratégias que afetam de forma direta ou 

indireta a educação e, logo, a atuação dos profissionais, a exemplo do Pedagogo. 

Se a gestão é justificada por um discurso que tem como prioridade a partilha 

de funções, de responsabilidades, num contexto neoliberal capitalista e globalizado 

o qual caracteriza nossa sociedade, ela se constitui, cremos, num desafio para a 

atuação e formação dos profissionais, onde a escola se desenclausura mediante os 

problemas sociais.  

Neste contexto do desenclausuramento o Programa faz parte do proposta 

pedagógica da escola como estratégia de educação em tempo integral e 

estreitamento da relação comunidade e escola entre outros. 

Cabe ressaltar que entre outras funções do Programa inclui o de se 

constituir em inclusão social, especificamente ao oferecer atividades socioeducativas 

de acordo com os Eixos já ressaltados. 

Diante do exposto, todavia, de acordo com Santos (apud Mendes, 2009), é 

necessário, se ter clareza de que a abertura da escola à comunidade, se por um 

lado possibilita a participação desta em atividades, inclusive na tomada de decisões, 

não se pode perder de vista o contexto mais amplo da sociedade. Santos explica 

que na medida em que a riqueza fica concentrada nas mãos de poucos, é esta parte 

que usufrui e concentra o acesso, principalmente no âmbito privado. Isto faz com 

que à população considerada carente, vulnerável, ou seja  o menos favorecido 
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economicamente, tenha que se conformar em usufruir de serviços precários, 

improvisados, de segunda categoria. 

Assim, acredita-se na importância da escola como espaço de participação 

da comunidade, porém, não deve significar a eliminação dos outros espaços. A 

gestão quando busca a participação de todos, sendo compartilhada, deveria garantir 

também a tomada de decisões sobre o destino da comunidade.  

Apresenta-se a seguir, neste contexto, como se organiza a gestão na qual 

atua a  Pedagoga. 

 

4.4.2 Estrutura da gestão do programa e a atuação da pedagoga. 
 

As análises dos documentos e as entrevistas com a Coordenadora Geral e 

com a Professora Coordenadora Local, a Pedagoga investigada, nos permitiu 

levantar, com algumas minúcias, a forma como a gestão se organiza, ou seja, como 

se dá a sua estrutura. 

Averiguou-se que a estrutura se consolida em quatro instâncias: 

* O Colegiado de Órgãos;  

*A Unidade Gestora do Programa (UGP);  

*O Colegiado Regional (COR);  

*O Comitê Local (COL). 

O Colegiado de Órgãos tem função consultiva e deliberativa nos 

encaminhamentos estratégicos. A UGP, o COR e o COL, são instâncias executivas 

e todos têm função consultiva e deliberativa no seu nível de gestão-central, regional 

e local. Vejamos quem são os sujeitos e suas atribuições relativas a cada instância 

para a partir disto, situar a Pedagoga o qual é sujeito /objeto do presente estudo. 
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O Colegiado de Órgãos é constituído por representantes do nível central da 

Prefeitura Municipal de Curitiba, sendo indicados pelos dirigentes das secretarias e 

órgãos, por representantes das instituições parceiras dos diversos segmentos da 

sociedade. Visa em suas funções consultiva e deliberativa o esclarecimento, a 

definição e o encaminhamento de ações estratégicas. 

A Unidade Gestora do Programa (UGP) é coordenada pela Secretaria 

Municipal da Educação (SME), sendo constituída por técnicos da SME e 

representantes das secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) 

que atuam como Coordenadores dos Eixos do Programa. É função da UGP a gestão 

executiva junto aos níveis central, regional e local da Prefeitura e junto aos parceiros 

externos. 

O Colegiado Regional (COR) constitui-se de representantes das secretarias 

e órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba no nível regional, supervisores de eixo, 

Coordenadores de área da SME e Diretores das escolas participantes. Entre as 

funções está a avaliação do desenvolvimento das ações e os resultados do 

Programa em cada escola, propondo alternativas para seu aprimoramento. É 

coordenado pelo Administrador Regional e tem a função também de integrar as  

ações  setoriais da Prefeitura Municipal de Curitiba na execução do Plano de Ação 

Regional do Programa. 

Quanto ao Comitê Local (COL) ele é constituído por Professores 

Coordenadores do Programa, representantes da equipe pedagógico-administrativa, 

estudantes e pais de estudantes, empresários, voluntários, lideranças locais e 

representantes do terceiro setor. Enumera-se, pois, de forma bem detalhada cada 

atribuição da COL visto se centrar neste comitê a função exercida pela Pedagoga,  

sujeito/objeto desta investigação. Cabe ao COL, portanto, incluindo a nossa 
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Pedagoga na condição de “Professora Coordenadora Local” as seguintes 

atribuições: 

 

*Gerenciar as ações do Programa na instância local; 

* Identificar os interesses da comunidade do entorno da escola, 

*Desenvolver ações que proporcionem o fortalecimento do vínculo entre a 

comunidade e a escola; 

*Desenvolver o plano de ações do programa na escola; 

*Definir o cronograma de atividades semanais; 

*Gerenciar os recursos financeiros  destinados aos Programa; 

*Identificar parcerias potenciais, mapeando os recursos da comunidade e 

buscando a formação de redes de colaboração local; 

*Acolher voluntários, estagiários e demais agentes locais; 

*Analisar e selecionar projetos, monitorando e avaliando sua implementação. 

Sendo assim, na continuidade deste estudo, tendo em vista as 

responsabilidades da Pedagoga neste contexto, discute-se de forma mais minuciosa 

a questão principal da pesquisa, qual seja, o Pedagogo para além do ensino regular 

e as exigências profissionais.  

Para tanto, procura-se estabelecer uma ponte entre as atribuições da 

Pedagoga como Professora Coordenadora Local e o curso de Pedagogia, visto 

clarear melhor a discussão que, desde o início das investigações, pretende mostrar 

a relevância prática, social e legal da atuação deste profissional para além do 

contexto formal de aprendizagem. 
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5 A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO  E O CURSO DE PEDAGOGIA NO CONTEXTO 
DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO   
 
 
 
5.1 A ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA E RELAÇÃO COM O  
PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO. 
 
 

 

Ao discutir a organização do curso de Pedagogia e sua relação com o 

Programa socioeducativo, este estudo se ancora nas suas  Diretrizes Curriculares, 

Parecer CNE/CP  N° 5/2005 instituídas pela Resolução CNE/CP N° 1 de 15 de maio 

de  2006, como também,  nos dados coletados em campo acerca da organização do 

Curso e do Programa socioeducativo.  

Sendo assim, inicia-se a discussão apontando, segundo as Diretrizes, a 

finalidade do curso, onde encontramos a seguinte menção: 

Estas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia ancoram-
se na história do conhecimento em Pedagogia, na história da formação de 
profissionais e de pesquisadores para a área de Educação, em que se 
incluem, entre outras empenhadas em equidade, as experiências de 
formação de professores indígenas. Ancoram-se também no avanço do 
conhecimento e da tecnologia na área, assim como nas demandas de 
democratização e de exigências de qualidade do ensino pelos diferentes 
segmentos da sociedade brasileira. (BRASIL,2006) 
 

Com estes desejos, de atender às demandas de democratização e de 

exigência  de qualidade do ensino em diferentes segmentos da sociedade brasileira, 

as Diretrizes visam estabelecer as bases comuns para que os sistemas e as 

instituições  de ensino planejem e avaliem a formação acadêmica e profissional 

reconhecida no País. 

Ao analisar  as Diretrizes, por conseguinte, encontra-se evidências que 

deixam claro que as mesmas se aplicam  a formação do Pedagogo para sua 

atuação em diversos espaços e contextos. Isto se evidencia  quando se afirma que 

as  Diretrizes se aplicam à formação inicial para o exercício da docência  na 
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Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos Cursos de Ensino 

Médio de Modalidade Normal e em Cursos de Educação Profissional, na área de 

Serviços e Apoio Escolar. Além disto, se  aplicam à outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006).  

Não se esclarece no texto quais são estas outras áreas, mas pressupões-se 

que as atividades socioeducativas desenvolvidas no Programa pesquisado, fazem 

parte deste contexto. Neste Programa se encontra manifestações significativas da 

presença de Pedagogos, especialmente atuando como Professores Coordenadores 

Locais. 

Contudo, não foi possível levantar o número exato de Pedagogos atuando 

nesta função, e, em entrevista com a Coordenadora Geral,  a mesma nos informou 

que este dado ainda não havia sido levantado até o momento. 

Para que se pudesse tecer mais considerações acerca disto, todavia, a 

secretaria disponibilizou para esta pesquisa gráficos onde se torna possível fazer 

algumas inferências. 

Assim, a evidência de que os Pedagogos estão atuando no Programa na 

referida função, se pode constatar pelos dados os quais assinalam que a maioria 

dos Professores Coordenadores locais, 65%, são professores das séries iniciais,  

atuando durante a semana nos dias de ensino regular, na rede municipal. 

Estes dados pode-se visualizar no gráfico que se segue acerca da área de 

atuação dos professores coordenadores locais quando estão atuando na rede de 

ensino regular como profissionais do magistério. 
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GRÁFICO 1 - ÁREA DE ATUAÇÃO DOS PROFESSORES COORDENADORES 
LOCAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR DA CIDADE DE CURITIBA 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO

 Professor das
Séries Iniciais

Docência I
65%

 Suporte Técnico
Pedagógico
Docência I

2%

 Ed. Física
Docência II

27%

 .Ciências, Ed
Artística, Geografia

História
Inglês

Matemática
Português

6%

 
FONTE: Pesquisa de campo (dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de 
Educação, 2009) 
 

Constata-se que a maioria dos profissionais que atuam como Professores 

Coordenadores Locais são professores das séries iniciais, docência I, durante os 

dias de semana na rede municipal de ensino. Ao refletir sobre a formação destes 

professores sabemos que os cursos de Pedagogia também são indicados segundo a 

legislação, LDB 9394/96, para a formação dos mesmos, de acordo com o que se 

afirma no artigo 61:  

Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 
são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) I – professores habilitados 
em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos 
ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) II 
– trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) III – 
trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009). 
(BRASIL, 1996) 

Ainda de acordo com a LDB 9394/96, esta idéia é  reforçada no artigo 62, ao  

defender, embora se admita ainda o nível médio, que a formação dos docentes para 

atuar na educação básica seja realizada em nível superior. O curso de Pedagogia 

representa uma opção para esta formação. E de acordo com os dados 
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disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação acerca da escolaridade dos 

professores coordenadores locais, evidencia-se que a maioria possui o nível 

superior.  

Possuem nível superior embora se constate que ainda há Professores 

Coordenadores Locais atuando com somente o nível médio.  Por outro lado há, 

mesmo que minimamente, profissionais com Mestrado e uma parte significativa com 

pós-graduação  nível de  especialização.  

GRÁFICO 2 - ESCOLARIDADE DOS PROFESSORES COORDENADORES 
LOCAIS

ESCOLARIDADE DOS PROFESSORES COORDENADORES

Ensino Superior 
51%Mestrado

1%

Pós-Graduação 
Especialização

41%

Ensino Médio
7%

F
FONTE: Pesquisa de campo (dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de    
Educação , 2009) 

 

A Secretaria não soube informar quais cursos superiores constituem a 

formação destes profissionais, visto que os dados da pesquisa da secretaria estão 

em fase de tabulação e atualização referente ao perfil dos Professores 

Coordenadores Locais, mas assegura que há sim a presença de muitos Pedagogos 

atuando na função.  
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Ademais referente às Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, 

embora sempre focalizem a docência em seus artigos, não deixa de chamar atenção 

para a preocupação que os cursos devem ter com a formação de Pedagogos para o 

âmbito de atividades diversificadas para além da docência na sala de aula como é o 

caso do programa por este estudo investigado.  

Referente a isto encontra-se no 2° artigo que o curso de Pedagogia abrange 

a docência, a participação deste profissional na gestão e avaliação de sistemas e 

instituições de ensino em geral, devendo o Pedagogo  estar habilitado a exercer 

atividades que se caracterizam como elaboração, execução e acompanhamento de 

programas e atividades educativas. (BRASIL, 2006). 

Constata-se o caráter diversificado de atribuições e exigências profissionais  

que não estão necessariamente limitadas à docência na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Esta observação se faz relevante, visto que muitos pedagogos estão  

exercendo funções que vão além da docência no âmbito escolar. Atuam na 

coordenação de atividades socioeducativas de vários programas e projetos não 

estando necessariamente atuando como docentes, embora suas atribuições  

estejam direta ou indiretamente  relacionadas à docência. 

O fato é que o Pedagogo além de ser formado para a docência, deve 

desenvolver conhecimentos na área de gestão, uma vez que atua também, entre 

outras atividades, como coordenador, como a pedagoga investigada nesta pesquisa. 

Todavia, ao analisar os artigos das Diretrizes pôde-se verificar como tantos 

teóricos já o fizeram, a exemplo de Libâneo (2007), a ênfase dada às atividades 

diretamente relacionadas à docência no espaço escolar, no ensino regular 
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propriamente dito. Isto se explica porque elas foram criadas com o  desejo  de que o 

curso de Pedagogia dê prioridade à formação do professor. 

Este aspecto, a ênfase na docência em espaço escolar, faz com que as 

Diretrizes curriculares representem uma limitação para darmos conta do 

entendimento acerca da atuação  do Pedagogo para o espaço que nos interessa.  

A limitação no documento das Diretrizes é percebida em seus vários artigos 

onde  o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, ou Ensino Médio, ou seja, a educação escolar, ensino regular oficial, é 

destacada como objetivos primeiros da formação e atuação do Pedagogo.  

Isto em parte se deve, por se considerar a docência como objetivo principal 

do curso  sendo ela requisito para o desenvolvimento da educação básica no país. 

Esta visão está em convergência com entidades a exemplo da Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope)  e da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). (ANPED, 2004) 

A posição histórica dessas entidades é evidenciada pela “ luta pela formação 

do educador de caráter sócio-histórico e a concepção da docência como base da 

formação dos profissionais da educação” (ANPED, 2004). 

E  ela, e apenas ela, a docência, é ressaltada, por exemplo, no artigo 2 que 

trata da aplicação das diretrizes  em termos de formação do pedagogo.  Afirma-se: 

“... 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 continua se referindo á docência em vários espaços 

inclusive nas outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 

(BRASIL, 2006). 
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Assim, embora as Diretrizes considerem estas outras áreas como já se 

discutiu anteriormente, a docência continua sendo o ponto de partida. Ademais, em 

nenhum momento no Art. 2, se menciona o termo “coordenação”, embora, no 

segundo parágrafo  se ressalta que o curso deve propiciar a formação do Pedagogo 

no planejamento, na execução e na avaliação de atividades educativas. 

Sendo assim, autores como Libâneo (2006), questionam as Diretrizes por 

considerarem que elas têm um caráter reducionista, justamente por reduzir 

pedagogia à docência, mesmo que se determine que o curso de Pedagogia 

propiciará o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas.  

A ênfase das Diretrizes na formação do Pedagogo para a docência no 

ensino regular fica clara nas Diretrizes em praticamente todos os seus artigos. No 

Art. 3, por sua vez, defende-se o que se considera central para a formação do 

licenciado, constituindo-se, este centro, pelo conhecimento da escola como primeiro 

plano.  Dá então, continuidade à tradição em formar o Pedagogo exclusivamente 

para o espaço escolar. 

Contudo, na alínea III deste mesmo artigo, fala-se na participação do 

profissional na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento 

de sistemas e instituições de ensino. Isto demonstra que há um reconhecimento de 

que também a participação do profissional possa se dar em demais espaços. 

Espaços que se caracterizam por se constituírem em processos e sistemas 

educativos. O termo “gestão” neste momento é ressaltado também, o que dá 

margem para a atuação do Pedagogo para além da docência. 

 Entende-se que podemos e devemos considerar os demais espaços, para 

além da educação regular, como cenários que englobam processos educativos, haja 

vista a existência de processos de ensino e aprendizagem nestes locais, de 
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situações que demandam conhecimento da organização, planejamento e aplicação 

de atividades pedagógicas.  

No entanto, apesar de ser a docência e a escola o foco, há de se reconhecer 

que os espaços de atuação do Pedagogo para, além disso, não deixam de ser 

contemplados, mesmo que apareça em segundo, ou último plano.  

 Assim, no artigo 4, consta, embora tendo como ponto de partida a docência,  

que as atividades do Pedagogo também compreendem participação na organização 

e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando entre outros, o 

planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e 

experiências educativas não-escolares, bem como, produção e difusão do 

conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares 

e não-escolares. (BRASIL, 2006) 

Aqui cabe mais uma reflexão ainda a qual se lança mão mais uma vez dos 

questionamentos de Libâneo (2006). No 4° artigo, afirma-se que as atividades 

docentes também compreendem a participação naquelas atividades, as de 

planejamento, por exemplo. Assim, para as Diretrizes, todas as atividades partem da 

docência, não se forma o Pedagogo gestor e pesquisador, embora se defenda que o 

curso de Pedagogia tem como objetivos a docência, a gestão e a pesquisa.  Se 

forma, segundo as Diretrizes  o docente que também é responsável pela gestão e 

pela pesquisa. 

Libâneo então levanta alguns detalhes que não deixam de ser interessantes. 

Chama-nos atenção para o fato de não estar claro nas Diretrizes se cabe ao curso 

apenas propiciar competências para o professor participar da organização e da 

gestão ou prepará-lo para assumir funções na gestão e organização da escola.  
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O artigo 2º, o qual já foi ressaltado, também dá margem para estes 

questionamentos. Considerado este artigo de redação confusa segundo Libâneo, ele 

dá a entender que o curso prepara para planejamento, execução e avaliação de 

atividades educativas. Porém, parece que fica explicito que o planejador da 

educação, o especialista em avaliação, o animador cultural, o pesquisador, o editor 

de livros, entre tantos outros, ao exercerem suas atividades estariam exercendo a 

docência.  

É mais um aspecto para se pensar em relação à atuação e formação do 

Pedagogo para os diversos espaços. Há que se questionar sobre o conceito de 

docência e de gestão, há que se pesquisar se nestes âmbitos educativos para além 

da escola, as funções dos pedagogos são necessariamente de docência, de 

coordenação, entre outros. Há que se refletir sobre os limites, possibilidades e 

relação entre as funções.  

E assim, semelhante à visão das Diretrizes, ressalta-se que o termo utilizado 

para designar a função da Pedagoga pesquisada neste estudo é de “Professor 

Coordenador Local”. Observa-se que embora esta função esteja relacionada com a 

coordenação de fato, o termo “professor” acompanha o nome que se dá à função, 

criada exclusivamente para atender ao Programa.  

Contudo, segundo entrevista com a Pedagoga, esta foi taxativa ao afirmar 

que suas atribuições estão relacionadas à gestão, embora esta por sua vez, esteja 

relacionada direta ou indiretamente às práticas socioeducativas do Programa. Estas 

práticas, no entanto, ressalta a entrevistada, que não devem ser confundidas com a 

docência tal como acontece no ensino regular. São práticas que apresentam suas 

peculiaridades de acordo com as demandas e necessidades socioeducativas da 

comunidade participante do Programa.   
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Todavia, a docência no ensino regular prevalece não somente nas 

Diretrizes, mas também, na organização dos cursos de Pedagogia investigados nos 

trabalhos de campo. Por outro lado, verificamos também que as faculdades 

apresentam interesse em tentar dar conta da formação do Pedagogo para atuar em 

espaços diversificados de aprendizagem embora  de forma tímida e lenta. 

Em entrevistas com as Coordenadoras dos cursos pesquisados e análise 

documental, especificamente da estrutura curricular dos cursos, encontrou-se dados 

que comprovam que, embora houvesse nos últimos anos alguns avanços, a 

tendência ainda desses cursos, é centrar-se nas questões que envolvem a escola, 

especialmente o ensino regular. Na instituição pública, por exemplo, a estrutura 

curricular assim está organizada:  

No 1° ano do curso, disciplinas como Filosofia, História, Biologia, 

Organização e Gestão da Educação Básica I e II, Fundamentos da Educação 

Infantil, Fundamentos da Educação Especial e  Função Social do Pedagogo.  

Observa-se que a educação escolar é o foco das disciplinas de Gestão e de  

Fundamentos. Destaca-se, todavia, a disciplina “ Função Social do Pedagogo” como 

uma área de estudo que mais estaria diretamente relacionada com o contexto do 

Programa investigado, embora não tivemos acesso aos conteúdos que envolvem 

esta disciplina. A Coordenadora ressaltou que ao sensibilizarem os acadêmicos para 

as questões sociais, analisando-se a função social do mesmo isto estaria 

contribuindo de alguma forma para sua atuação nos diversos espaços. 

No 2° ano do curso, as disciplinas são: Filosofia e História da Educação II,  

Psicologia da Educação, Metodologia de Ensino da Educação Infantil, do Ensino de 

Artes, Didática, Educação de Jovens e Adultos, Educação e Trabalho, Sociologia da 

Educação.  
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No 3° ano, iniciam-se os estágios, e ainda se focaliza o espaço escolar, na 

educação básica.  Aqui encontramos as seguintes disciplinas: Estágio em Docência  

na Educação Infantil, Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa,  do Ensino da 

Historia,  Psicologia da Educação II, Comunicação em Língua Brasileira de Sinais, 

Educação Bilíngüe, Políticas Educacionais, Alfabetização, Estudos da Infância e 

uma disciplina que nos chamou atenção, qual seja, O trabalho Pedagógico na 

Educação Não-Escolar, além das optativas.  

Assim, nota-se que apesar de o estágio e as demais disciplinas focalizarem 

o ensino regular, os espaços educativos para além deste não estão inteiramente 

esquecidos haja visto, por exemplo, esta disciplina acerca do trabalho pedagógico 

na educação não-escolar. 

No 4° ano, as disciplinas são: Estágio em Docência nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, Metodologia de Ensino da Matemática, da Geografia, da 

Educação Física, de Ciências, Currículo: Teoria e Prática, Tópicos especiais em 

Psicologia da Educação, Avaliação Educacional e Optativas. Neste ano o estágio dá 

continuidade ao espaço escolar e dessa forma temos a destacar, voltado ao aspecto 

de nosso interesse, as optativas. 

Na análise das disciplinas optativas encontramos várias relacionadas ao 

espaço não–escolar, e/ou para além do ensino regular. Discute-se estes aspectos, 

após ser apresentado o último ano do curso, o 5° ano. Nesta instituição a Pedagogia 

atualmente conta com um ano a mais, sendo que de 4 anos o curso passa a ser de 

5 anos, visando, conforme a Coordenadora, dar conta das novas exigências 

profissionais, especialmente as do espaço não-escolar. 

Neste último ano, encontrou-se novamente atividades de estágio, mas para 

surpresa deste estudo, também este estágio  está relacionado à escola e ensino 
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regular. A Disciplina se chama Estágio Supervisionado na Organização Escolar. 

Além desta disciplina de estágio, temos neste ano as disciplinas: Organização do 

Trabalho Pedagógico, Educação, tecnologia e Cultura das Mídias,  O Trabalho de 

Conclusão de Curso e mais uma vez , as Optativas. 

Segundo a Coordenadora deste Curso, ao ser questionada acerca dos 

estágios para além do ensino regular, a mesma informou que não há uma disciplina 

que esteja voltada para estes contextos, todos os estágios estão diretamente 

relacionados ao espaço escolar, ensino regular, como focaliza as Diretrizes 

Curriculares para o curso de Pedagogia. 

O que pode acontecer, todavia, é que se algum acadêmico manifestar o 

interesse pelo espaço educativo além da escola, ou na própria escola em atividades 

para além do ensino regular, há a probabilidade de os professores de estágio 

ampliar o campo de estágio e permitir que os acadêmicos também possam vivenciar 

atividades em outros contextos educativos. A Coordenadora lembra que há algum  

interesse por parte dos acadêmicos mas a maior parte deles ainda prefere o espaço 

escolar.  

Infere-se que esta preferência pode estar relacionada ao fato de ser a 

Pedagogia tradicionalmente voltada a formar o Pedagogo professor, e muitos, ainda 

o relacionam à escola. Pode-se também inferir que a quantidade de pedagogos que 

atuam em espaços diversificados é menor em relação aos do ensino regular, 

havendo assim pouco conhecimento dos próprios acadêmicos em relação às 

possibilidades de atuação em outros âmbitos. 

Em relação às Optativas, o acadêmico, no decorrer do curso, deve cursar 

300 horas, podendo escolher entre várias disciplinas que lhe são oferecidas. 
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 Assim, relacionadas ao contexto de espaço educativo para além do regular, 

como o investigado neste estudo, encontrou-se optativas como:  

*Direitos da Criança e do Adolescente; Educação e Movimentos; 

*Educação e Movimentos Sociais; 

*Educação e Relações Raciais; 

*Educação Especial na Área Não-escolar; 

*Educação Popular; 

*Fundamentos Políticos e Pedagógicos da educação Ambiental; 

*Meio Ambiente e Educação; 

*Métodos e Técnicas Educacionais de Prevenção de Drogas; 

*Oficina de Construção e Instrumentos Musicais; 

*Pedagogia em Ambientes Clínicos; 

*Sociologia da Educação em Saúde; 

*Universidade e Sociedade; 

De acordo com entrevista com a Coordenadora, a qual, com 60 anos, mestre 

em educação, está há 2 anos na Coordenação do Curso, ela reconhece que os 

espaços educativos diversificados é um fato dado. É demanda que se coloca e que 

torna necessária a presença de pedagogo, uma vez que a pedagogia não pode se 

eximir das questões que envolvem a educação. Contudo, afirma que ainda 

precisamos de tempo para que o curso de Pedagogia se organize de forma coerente 

e mais consistente  para  dar conta de tantas demandas.  

O curso o qual ela coordena, mesmo tendo aumentado  para 5 anos e ter 

ampliado as possibilidades de formação para  os espaços educativos, 

principalmente com as disciplinas optativas, todavia, ainda  caminha a passos 
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lentos, mas  a Coordenadora assegura que não estão passando totalmente 

despercebidos estes âmbitos diferenciados de educação. 

Em relação a ser a docência a base ainda do curso e a focalizar ainda o 

espaço escolar, ela afirma que é uma demanda que se impõe, uma vez que a 

educação básica, gratuita e de qualidade ainda não é realidade em nosso país. 

Concorda assim que o espaço escolar deve ser o foco da Pedagogia.  

Defende, a Coordenadora, que o foco tem de ser a escola, visto que em seu 

entendimento, as demandas e necessidades educativas dos demais espaços não 

difere muito do espaço escolar. Segunda ela, temos na escola, um seguimento 

popular com tantos problemas quanto a população atendida em programas, projetos 

educativos para além da escola. Têm esta população praticamente o mesmo perfil, 

estão todos relacionados ao social, à educação social, são pessoas vítimas da 

exclusão.  Não há então, segundo ela, necessidade de uma graduação em 

Pedagogia Social, uma vez que a Pedagogia Geral já deve trazer em seu bojo os 

fundamentos teóricos como base da educação, seja escolar ou  não-escolar. 

Por conseguinte, em relação à organização do curso de Pedagogia da 

Instituição particular, por sua vez, em entrevista com a Coordenadora, Pedagoga de 

58 anos,  Pós Graduada em Nível de especialização e atuante  há 2 anos na 

Coordenação, esta demonstrou opiniões em certo sentido divergentes e em outros 

semelhantes em relação á da instituição pública.  

No que concerne à ampliação dos espaços de atuação do Pedagogo, ela 

argumenta que os espaços ainda são limitados dada a importância do Pedagogo 

para qualquer instituição que valorize a educação. Acredita que é relevante visto a 

responsabilidade da Pedagogia de ter uma visão abrangente da estrutura social, da 

educação, e especialmente da gestão. 
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Ela enfatiza a função social da Pedagogia, além dos conhecimentos  

diversificados na área humana. Defende que como gestor, o Pedagogo traz um olhar 

diferenciado para as questões sociais, e como pesquisador é crítico e reflexivo e 

pode atuar nas diversas áreas. 

Mas ela reconhece que ainda há pouca valorização do curso de Pedagogia, 

visto que a formação ainda é abrangente. Ao contrário da Coordenadora da 

Instituição pública, ela concorda com uma formação mais especifica, no caso de 

uma Pedagogia Social.  

Em relação as demandas e necessidades dos contextos educativos, a 

coordenadora reconhece que há diferenças, que há diferentes projetos educativos 

de acordo com o contexto. Assim, embora a escola ainda enfrente problemas como 

violência, drogas, atenda pessoas de todas as idades, de contextos variados como 

acontece em programas, projetos educativos para além do ensino regular, ainda 

assim, segundo esta coordenadora, estes espaços nem sempre têm os mesmos 

objetivos que a escola.  

Há espaços que visam a socialização, atividades de lazer, esporte e cultura 

que não têm os mesmos objetivos do currículo escolar, vai além, ou não se 

preocupam necessariamente em ensinar a ler e escrever, por exemplo, mas em se 

constituírem em espaços de socialização como é o caso de projetos que ocupam o 

tempo livre das crianças , jovens e adolescentes. 

Acerca da organização do curso de Pedagogia nesta instituição particular,   

de acordo com os dados coletados em campo, nos foi disponibilizado também o 

programa curricular, onde pudemos averiguar as seguintes disciplinas relacionadas 

diretamente ao espaço para além do ensino regular: 



 114

* Pesquisa e Prática de Ensino V (há várias disciplinas de Pesquisa e Prática 

de Ensino, onde esta por sua vez, está reservada para trabalhos de pesquisas e 

práticas de ensino em espaços para além do ensino regular, dentro ou fora da 

escola); 

* Projeto de Integração e Cidadania. (PIC) (esta disciplina visa estabelecer 

uma ponte entre  acadêmicos e comunidade, através do desenvolvimento de 

trabalhos comunitários e pesquisas em diversas instituições, de preferência para 

além da escola, como as  Ongs); 

* Estágio Supervisionado em Gestão Educacional – ambiente escolar e não-

escolar. 

As demais disciplinas do curso estão voltadas mais diretamente para a 

educação escolar, são as disciplinas que focam os Fundamentos e Metodologias de 

Ensino, voltados às áreas do saber como Matemática, Geografia, História, Língua 

Portuguesa, Educação Infantil, Filosofia e Sociologia. 

O que se percebe, todavia, que há uma preocupação, embora  restrita, de 

preparar o futuro Pedagogo para a educação para além do ensino regular. Como 

menciona a Coordenadora do curso, se reconhece a importância da atuação do 

Pedagogo em todos os espaços que apresentem potencial educativo, mas os cursos 

de Pedagogia ainda necessitam ser repensados, reorganizados, para dar conta de 

tantas demandas. Está em jogo ainda a identidade do curso, uma vez que a 

discussão em torno da docência, da pesquisa e da gestão, fica ainda mais acirrada 

frente às novas demandas de formação. 

Diante do exposto, cabe lembrar que o artigo 5° das Diretrizes do curso de 

Pedagogia, levanta exigências profissionais relacionadas com os diversos contextos, 

inclusive do Programa socioeducativo, foco deste estudo. Os cursos então, não 
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podem se eximir desta responsabilidade, visto que as aptidões do egresso do curso, 

devem, segundo o referido artigo: 

*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; 

* Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa , 

a família e a comunidade; 

*Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas 

a contribuir  para a superação de exclusões sociais, étnico raciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas e outras; 

 *Participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes 

escolares e não-escolares ; 

 * Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos 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 meio 

ambiental e ecológicos, sobre propostas curriculares, e sobre organização do 

trabalho educativo e práticas pedagógicas. 

Verifica-se que a formação do Pedagogo é ampliada, teoricamente, mas 

efetivamente nos cursos de Pedagogia, pelo menos os investigados, o espaço para 

além do ensino regular ainda está em  segundo plano. 

As  Instituições pesquisadas, no caso da  particular, embora o curso tenha 4 

anos, diferente da pública que aumentou para 5 anos, há em termos de estágio, 

disciplinas em que já contemplam os espaços não-escolares. No caso da pública, 
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mesmo com 5 anos não há nenhuma disciplina de estágio voltada exclusivamente 

para estes espaços. E, mesmo que existam optativas e disciplinas relacionadas à 

estes espaços, fica claro que são limitadas em relação às disciplinas tradicionais do 

ensino regular. 

Assim, parece que depende mais do acadêmico demonstrar interesse pelo 

campo diversificado e ir atrás de sua formação, do que propriamente encontrar nos 

cursos de Pedagogia a missão de formar, de fato, o Pedagogo para todos os 

campos os quais rezam as Diretrizes. 

Em relação às aptidões que se espera que o curso de Pedagogia 

desenvolva no Pedagogo, de acordo com as Diretrizes,  encontrou-se 18 aspectos, 

onde destacamos 10 que estão relacionados de forma direita ou indireta aos 

contextos educativos semelhantes ao Programa investigado: 

*Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária;  

*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; 

 *Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 

coletivas; 

*Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade; 

*Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva  em face de realidades complexas, com vistas 
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a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas e outras; 

*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; 

*Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

*Participar da gestão das instituições em que atuem planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes 

escolares e não-escolares; 

*Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre 

seus 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-ecológico; sobre propostas curriculares, e sobre a 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

*Utilizar com propriedade instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos. 

Os aspectos não citados estão relacionados diretamente ao espaço escolar 

de ensino regular propriamente dito, como a participação na elaboração da proposta 

pedagógica e voltado as aprendizagens no ensino Fundamental e educação de 

crianças de zero a cinco anos. 

Em entrevistas com a Pedagoga, Professora Coordenadora Local do 

Programa socioeducativo, pôde-se verificar que de acordo com suas atribuições no 

Programa, de fato ela tem de desenvolver habilidades que estão relacionadas às 

aptidões referidas nas Diretrizes, o que aprofundaremos mais adiante. Além disso, 
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ao analisar a atuação e formação continuada para o exercício do cargo de 

Professora Coordenadora Local, verificou-se que tem papel importante esta 

formação continuada, que no caso do Programa, trata-se de cursos, seminários e 

palestras exclusivamente voltados às demandas para a atuação dos profissionais no 

Programa. 

 Desta forma, se faz relevante também questionar se cabe ao curso de 

Pedagogia toda a responsabilidade na formação do Pedagogo para todos os 

espaços educativos, visto que se torna importante considerar o papel da  formação 

continuada. Mas concorda-se que não pode se limitar à este tipo de formação, que 

muitas vezes evolvem cursos técnicos, aligeirados e que não valorizam à 

investigação, o olhar crítico e reflexivo para pensar a sociedade, seus problemas, 

sua cultura, enfim, levando em conta a complexidade das relações sociais. 

Assim, veremos na última parte deste trabalho as conclusões deste estudo 

referente à atuação da pedagoga no programa e as exigências profissionais. 

 

5.2 O PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO: A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO COMO 
PROFESSOR COORDENADOR LOCAL E AS EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

 

 Como já se mencionou anteriormente a Pedagoga investigada atua como 

Professora Coordenadora Local, fazendo parte então do chamado Comitê Local 

(COL). Esta Pedagoga tem  48 anos e  atua no Programa há 3 anos  desde que o 

programa foi implantado na escola selecionada para esta pesquisa. 

Cabe lembrar que o Programa já funciona em mais de 70 escolas, sendo na 

escola onde a Pedagoga investigada atua, cerca de 3 anos de funcionamento. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação o programa já teve mais de 5 

milhões de participação, crescendo numa média de 19% por mês.  
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Segundo entrevista com a Coordenadora Geral,  ser Professor Coordenador 

Local não se constitui em nova carreira, mas em uma nova função que foi criada 

para atender às necessidades de funcionamento do Programa. Esta função, todavia, 

é exercida pelos profissionais do magistério que atuam no âmbito do sistema 

municipal de educação. A secretaria nos cedeu o gráfico que se segue  o qual  trata 

do tempo de exercício dos Professores Coordenadores Local na rede municipal de 

ensino. 

Percebe-se que esta função de Professor Coordenador Local representa 

mais uma opção de exercício profissional embora o profissional seja reconhecido 

legalmente enquanto profissional do magistério.  

No gráfico, constata-se que varia o tempo de exercício na rede municipal, 

tendo Professores Coordenadores que estão há muito tempo na rede, como 

também, e sendo  maioria, os que atuam de uma à três anos. 

GRÁFICO 3 - PERFIL DOS PROFESSORES COORDENADORES LOCAL: TEMPO 
DE EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA. 
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Os Professores Coordenadores são profissionais que atuam nas escolas, no 

ensino regular durante a semana, e nos finais de semana atuam na escola no 

Programa, desenvolvendo atividades especificamente voltadas à gestão do mesmo. 

Como já se discutiu anteriormente a maioria dos Professores Coordenadores 

têm formação superior, mas, nem todos são Pedagogos. 

No caso da Pedagoga, Professora Coordenadora investigada, esta tem pós 

graduação em Formação Pedagógica do Docente de Nível Superior, além de ter 

formação continuada por intermédio da secretaria municipal, com vistas a se 

capacitar para atuar no Programa a fim de dar contas das exigências profissionais 

que o  contexto demanda.  

Acerca desta formação pudemos verificar, mediante análise documental e 

entrevistas, que, de modo geral,  se caracteriza por participação em seminários, 

cursos e oficinas.  

No quadro abaixo colocamos alguns exemplos para melhor clarearmos no 

que consiste esta formação, em termos de tipos de atividades e conteúdos. 

 
CURSOS / SEMINÁRIOS/ PALESTRAS SÍNTESE DOS CONTEÚDOS 
* Metodologia de Aprendizagem Aprendizagem colaborativa; metodologia de 

projetos; educação: linguagens, cultura e prática 
pedagógica; a importância da responsabilidade 
social e ambiental... 

*Resiliência: A Arte de Gerenciar Pressões e 
Superar Desafios. 

A arte de lidar com adversidades; conceito de 
adversidade; a função da resiliência; conceito de 
resiliencia; a questão da liderança na 
organização; fatores eu geram as pressões... 

*Boas Práticas De Trabalho Comunitário Para 
Redução da Violência. 

Experiências em propostas de trabalho sobre 
não-violência na resolução de conflitos; fórum de 
discussões sobre as propostas apresentadas. 

*Ética Profissional e Resgate de Valores 
Humanitários. 

Teleaula com conteúdos relacionados ao tema, 
porém não mencionados no certificado. 

*5 S – A Base Para a Qualidade. Teleaula com Problematização e levantamento 
de necessidades de aplicação dos 5 S; Definição 
dos 5 S; Utilização; ordenação; limpeza; saúde; 
autodisciplina.  

* A Força de Cada Um. Como Turbinar Carreiras 
e Negócios. 

Teleaula: Inteligência emocional; fisiologia da 
emoção;  hemisférios cerebrais;  exemplos de 
líder. 

* Tendências Administrativas de Prefeituras de 
vanguarda.  

Teleaula: As perspectivas sobre as cidades das 
pessoas nas décadas de 50 e de 80; a Situação 
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atual de cidades de diferentes continentes; 
modelos internacionais e o desenvolvimento e 
sua relação com as políticas públicas, Seis 
estratégias da Agenda do Bom Governo, V fórum 
Global sobre Reinvenção do Governo. 

Produtividade no Setor Público. O que é ser produtivo; produtividade no setor 
público e privado; fatores que favorecem a 
produtividade, conhecimento, gestão do tempo, 
passos para ser produtivo, tomar decisões, 
traçar objetivos, saber dizer sim ou não, 
desorganização, perfeccionismo, estratégias 
para melhorar a produtividade. 

Administração de Conflitos. O que é administrar conflitos,  tipos de conflitos 
interpessoal e organizacional, causas de 
conflitos entre pessoas na empresa, a visão 
tradicional e a visão moderna da solução de 
conflitos, como evitar críticas destrutivas, formas 
de eliminar conflitos, reconhecendo os erros, 
estabelecendo diálogos. 

QUADRO 2 - ATIVIDADES RELACIONADAS À FORMAÇÃO CONTINUADA DOS    
PROFISSSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA 
SOCIOEDUCATIVO. 

 
FONTE: Pesquisa de campo (2010) 
 
 

Constata-se que o Programa como política pública municipal que pretende 

ser alternativa de inclusão da população em geral, especialmente da população 

entendida pelos seus gestores como de vulnerabilidades social, demanda uma 

atuação e logo formação dos profissionais que engloba diversos aspectos. Nota-se 

nos conteúdos desenvolvidos nos cursos, palestras e seminários, que envolvem 

necessidades socioeducativas diversas. 

O gestor do Programa deve desenvolver saberes que o habilita a elaborar 

projetos, a lidar com adversidades, a liderar e administrar as pressões. O Programa 

por ter como um de seus principais aspectos a diminuição da violência no bairro, 

implica capacitar o gestor para desenvolver propostas de trabalho sobre a não-

violência, atividades socioeducativas voltadas para a cooperação, a socialização, o 

aprender a viver em grupo. 

Em termos de gestão, além de outros aspectos, se enfatiza conteúdos  

voltados à questão da produtividade. Volta-se para estudo de fatores que favorecem 
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ou não a produtividade, a gestão do tempo. Estudam-se os passos para ser 

produtivo, para a tomada de decisões.  

Contata-se, por conseguinte, que estas atividades que visam preparar o 

Professor Coordenador para dar conta das demandas socioeducativas do Programa 

são desenvolvidas, muitas vezes, por teleaula e a carga horária, segundo análise 

dos certificados  disponibilizados pela Pedagoga, varia de 4 a 8 horas.  

Acredita-se que pensar, planejar e executar projetos educativos voltados 

para atender a comunidade, para além de ser questão de produtividade, de 

administração do tempo, significa desenvolver uma gestão que esteja  preocupada 

com os problemas sociais os quais acometem esta comunidade, não podendo deixar 

de lado a questão social, assim relaciona-se o Programa com a questão social. 

A falta de emprego e/ou as condições precárias de trabalho e de existência, 

a necessidade de sobreviver nesta sociedade altamente competitiva e capitalista faz 

com que se tenha de pensar numa educação que não deixe de lado os problemas 

sociais. Problemas tais como os que advêm da questão, a qual Castel (2008, p 495), 

atribui como sendo a nova questão social: 

O resultado das análises precedentes leva a interpretar a questão social, 
como se manifesta hoje, a partir do enfraquecimento da condição salarial. 
A questão da exclusão que há alguns anos ocupa o primeiro plano é um de 
seus efeitos, essencial sem nenhuma dúvida, mas que desloca para a 
margem da sociedade o que a atinge primeiro no coração. Ou não há, 
como pretendia Gambetta, senão “problemas sociais” particulares, uma 
pluralidade de dificuldades a enfrentar uma a uma , ou há uma questão 
social e é a questão do estatuto do salariado, porque chegou a estruturar 
nossa formação social quase inteiramente. O salariado acampou durante 
muito tempo às margens da sociedade; depois aí se instalou, 
permanecendo subordinado; enfim, se difundiu até envolvê-la 
completamente para impor sua marca por toda parte. (CASTEL, 2008, p. 
495.) 

 
O autor explica que vivemos numa sociedade que presencia uma retração 

do crescimento, o fim do que ele denomina de “ quase-pleno-emprego”, culminando 
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num perfil de  “trabalhadores sem trabalho” ocupando um lugar de supranumerários, 

de “inúteis para o mundo”. 

Como enfrentar esta situação é um questionamento que o autor coloca, 

onde questiona as políticas públicas, sua necessidade de modernização. Nestes 

questionamentos consideramos interessante apontar com as palavras do próprio 

Castel, que: 

O todo econômico nunca fundou uma ordem social; numa sociedade 
complexa, a solidariedade não é mais um dado mas um construído; a 
propriedade social  é, simultaneamente, compatível com o patrimônio 
privado e necessária para inseri-lo em estratégias coletivas; o salário, para 
escapar de sua indignidade secular, não pode se reduzir à simples 
remuneração de uma tarefa; a necessidade de preparar para cada um um 
lugar numa sociedade democrática não pode ser realizada por meio da 
completa transformação da sociedade em mercadoria, cavando qualquer 
“jazida de emprego” etc. ( CASTEL, 2009, p. 497) 

 

Estas considerações nos levam a acreditar que não basta apenas o 

Programa inserir enquanto política pública estratégias de produtividade, de gestão 

compartilhada, parcerias, de aproveitamento do capital social, do  voluntariado e 

outros, se não se faz reflexão acerca da  noção de social para além da mercadoria, 

para além de uma gestão gerencialista. Como já se destacou anteriormente, a 

escola é importante como espaço de acesso a atividades de lazer, cultura entre 

outros, mas não deve ser o único, não deve se constituir em espaço também de 

retenção, de conformismo e de assistencialismo. 

Ademais, Nota-se que no Programa a maior responsabilidade ainda recai 

sobre a própria comunidade e a ela cabe administrar seus conflitos, prover seu 

sustento, tomar decisões, gerenciar seu tempo, reconhecer seus erros, entre outros.       

Considera-se que esta visão é limitada para dar conta da complexidade das relações 

sociais, políticas e econômicas. há que se pensar e refletir sobre o sentido desta 

educação voltada ao social, integral e ou sóciocomunitária num sentido de 
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humanização, de mudança, de ação e reflexão acerca da realidade que nos cerca, 

com seus problemas e possibilidades.   

 Uma gestão comprometida com o ser humano em desenvolve-lhe as 

faculdades que lhe permitam viver de forma digna e sentir-se participante de forma 

crítica e reflexiva no mundo, não pode valorizar sobremaneira, estratégias de baixo 

custo no desenvolvimento das atividades. Pensamos que não se pode esquecer que 

a educação deve ser um investimento  que não exime a responsabilidade do Estado. 

Assim, preocupar-se com a qualidade da educação que acontece nestes espaços, 

inclusive por desejá-los transformar em espaço de desenvolvimento sustentável da 

comunidade e não espaço apenas de lazer, requer que se pense nas formas de 

efetivamente torná-lo viável.  

Neste contexto é preciso pensar na formação dos profissionais que no 

Programa atuam. Nisto, incluímos, além dos Professores Coordenadores Locais e 

demais profissionais do Programa,  os estagiários de várias faculdades, onde entra o 

papel do ensino superior em refletir sobre a formação para as diversas situações de 

aprendizagem. Há que se pensar também na  orientação dos voluntários, sendo que 

no Programa, segundo dados da Secretaria da Educação, já está em torno de 540 

voluntários cadastrados. 

 Portanto, ressalta-se, com base em Paulo freire, que é preciso uma 

educação que contribua para que os sujeitos tenham como primeira condição de 

enfrentamento da realidade, assumir um ato comprometido em ser capaz de agir e 

refletir. Ser capaz de estar no  mundo e saber-se nele, saber que se a forma pela 

qual está no mundo condiciona a sua consciência deste estar. Ser capaz de  ter 

consciência desta consciência  condicionada. Ter a capacidade de reflexão sobre si, 
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sobre seu estar no mundo, associada  à sua ação sobre o mundo, saber transpor os 

limites que lhe são impostos pelo próprio mundo. ( FREIRE, 1979, p. 16) 

Neste sentido, concorda-se que a educação vivenciada pela comunidade no 

Programa socioeducativo não deve ser entendida como uma ação assistencialista 

onde se apenas de limita a oferecer a esta comunidade serviços e bens que a ela 

não é oportunizado em âmbito privado, como os cursos profissionalizantes, as 

atividades de lazer e outros. 

Corrobora-se assim que a atuação dos profissionais, onde incluímos os 

Pedagogos, deveria ser, especialmente, de levar a comunidade à pensar no seu 

desenvolvimento para além do simples acesso e usufruto das atividades, mas sendo 

um espaço de humanização, reflexão e de conscientização acerca dos problemas 

que lhe são presentes como é a questão da violência no meio onde vivem. 

Neste contexto, cabe considerar algumas pontuações de Boneti (2006) ao 

refletir sobre o conceito de cidadania. Ressalta o autor que as administrações 

públicas das médias e grandes cidades, em espaços públicos, concentram  

atividades voltadas ao acesso da população  à serviços e aos bens e saberes 

socialmente construídos. Porém, explica Boneti, que esta idéia de cidadania como o 

simples acesso não é suficiente para dar conta do conceito da mesma, visto que é 

limitada diante da complexidade das relações sociais. Assim como, responsabilizar 

unicamente os sujeitos pela sua condição, depositando apenas neles a 

responsabilidade de mudança.  

Neste sentido, Infere-se que problemas como a violência, requerem sem 

dúvida, a capacidade de solucionar, prevenir e eliminar conflitos, de reconhecer os 

erros e estabelecer diálogos, mas não se pode perder de vista que a violência 

envolve questões que vão muito além.  
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Tratar a questão da violência com medidas que buscam simplesmente 

despertar no sujeito a obediência às leis e às regras de convivência, focando apenas 

no sujeito, nas ações consideradas como atos de violência exercidos pelo mesmo é 

camuflar os fatores mais abrangentes e condicionantes deste comportamento. 

Argumenta Costa (1999) que a violência assume novas articulações em 

nossa sociedade estando inclusive relacionada a forma como se organiza ou 

desorganiza a  sociedade capitalista. O processo de mundialização e de 

globalização trouxe profundas mudanças inclusive na própria redefinição do papel 

do Estado e de suas atribuições.  

A autora nos explica que além da economia, o crime também se globalizou, 

a questão das drogas e armas, por exemplo, que atuam em escala planetária. 

Fatores como a expansão das máfias e cartéis do crime. Assim, a violência 

responde à processos estruturais, de desagregação e transformação  dos laços 

sociais e culturais, transformações na estrutura de emprego, nos benefícios sociais, 

em decorrência de mudanças que se aceleram no sistema capitalista. 

Daí se aponta a limitação de Programas socioeducativos focados apenas no 

sujeito como causa e conseqüência. Nesta visão de educação focada apenas no 

indivíduo, a tarefa primordial da ação educativa seria de adaptá-lo às regras da boa 

convivência em detrimento dos demais fatores de ordem social, política,  econômica 

e cultural. 

Estas considerações nos lembram o que ressalta Wanderley (1997), teórico 

já destacado no início das reflexões neste trabalho acerca da questão social na 

contemporaneidade. Wanderley associa a questão social com os principais males 

que enfrenta nossa sociedade, tais como a falta de qualidade na saúde, educação, 

saneamento, habitação, entre outros. O autor nos lembra que o crescimento da 
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economia informal, a violência urbana, o crime organizado, a droga, são sinais 

evidentes do processo de concentração de riquezas e de poder nas mãos das 

minorias ricas. Isto leva ao aumento dos pobres, e de suas seqüelas diante da 

desigualdade e injustiça estruturais, que para Wanderley são males que não foram 

superados pelos processos pretensiosos  de emancipação do século XIX e de 

modernização do século XX. 

Considera-se oportunas essas reflexões, visto que a atuação da Professora 

Coordenadora Local está direta e indiretamente relacionada às questões que ora se 

discutiu ao analisar os assuntos que norteiam a sua formação continuada. 

Observou-se anteriormente, cursos, seminários e palestras voltados à 

questões de ordem social e econômica como carreiras e negócios, o que nos lembra 

o eixo “geração de renda” ,  produtividade no setor público e redução da violência. 

Assuntos que são novamente incorporados no programa para 2010. 

Segundo a Pedagoga, devem, os agentes do Programa, inclusive ela 

enquanto Professora Coordenadora Local,  participar de seis dos cursos oferecidos 

durante o ano,  dos quais, muitos são os mesmos dos anos interiores, devendo o 

profissional do Programa escolher entre aqueles que ainda não cursou. Destacamos 

então os seguintes: 

* Administração eficaz no tempo; 

*Autodesenvolvimento: uma competência crítica para o profissional do 

século XXI; 

* Controles estratégicos na área pública endomarketing; 

* Ética profissional e resgate de valores humanitários; 

* O processo de gestão pública compartilhada: instrumentos, mecanismos e 

principais conceitos; 
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* Qualidade e responsabilidade social aplicadas ao serviço público; 

* Relacionamento interpessoal e comunicação; 

* Trabalho organizacional em equipe. 

Assim, para atuar no Programa, além de ser importante ter nível superior, 

deve-se participar das atividades de formação continuada, visando a capacitação 

para o exercício da função. Há, porém, outras exigências que vão além desta 

formação, onde mencionamos: 

* Ter disponibilidade de trabalhar oito horas aos sábados ou domingo com 

direito a uma hora de almoço; 

* Ter disponibilidade para trabalhar em janeiro e tirar férias em fevereiro, se 

necessário; 

* Ter iniciativa, dinamismo, organização; liderança e habilidade para lidar 

com imprevistos e com o público em geral; 

* Manter bom relacionamento com a comunidade escolar e com o entorno da 

escola; 

*Ter habilidade no trabalho com informática, visando gerenciar a supervisão 

de estagiários, elaborar textos, relatórios, programações, ente outros; 

*Ter disponibilidade para participar de, no mínimo, dois eventos de 

qualificação promovidos pela UGP  durante o ano. 

Constata-se que são exigências  específicas para uma realidade educativa 

para além do ensino regular. Além do que já se mencionou acerca da questão social 

como relacionada ao Programa, ou seja, acredita-se que a reflexão acerca da 

questão social é fundamental para este contexto, inclusive no que concerne aos 

problemas sociais que assolam a comunidade atendida. A atuação enquanto 

profissional envolve também  questões de ordem mais prática. 
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Evidenciam-se diferenças em relação à educação do ensino regular. Uma 

diferença marcante é a própria rotina de trabalho a qual se faz durante o final de 

semana. Note-se que até o tempo disponibilizado para as férias, no caso do 

Professor Coordenador Local, é diferenciado, assim como a forma de atendimento, 

os tipos e objetivos das atividades. 

Há, porém, semelhanças ao ensino regular. Além de apresentar, embora 

mais flexível, uma sistematização das atividades, um acompanhamento da 

freqüência, há atividades que incluem os mesmos conteúdos do ensino regular, a 

exemplo das atividades de reforço escolar. Por outro ângulo, há também os 

problemas de evasão e abandono das atividades. E, embora, se dissemine a idéia 

de que há aumento no número de participações com o decorrer do tempo, a 

precariedade de participação também se revela, e no caso da escola onde  a 

Pedagoga atua, há menor participação durante os domingos. Além disso, problemas 

de indisciplina, e diferentes conflitos também fazem parte do cotidiano.  

A Pedagoga relata como exemplos de conflitos, que lhe solicitam a 

intervenção, o comportamento indisciplinado principalmente dos mais jovens, a falta 

de motivação para prosseguir nos cursos oferecidos no Programa, ou seja, a 

desistência da comunidade em dar continuidade aos cursos como o de informática, 

e situações imprevistas como num certo dia em que um cidadão entrou na escola à 

cavalo e se recusava a sair. 

Estes desafios nos fizeram questionar sobre os critérios de recrutamento dos 

profissionais que nele atuam.  

Acerca deste fato, a seleção de Professores Coordenadores Local, segundo  

a Pedagoga,  na época em que foi selecionada não havia tantas exigências  a serem 

levadas em conta, visto que o Programa estava no início. Simplesmente ela teria 
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sido convidada, diferentemente de hoje onde deve o interessado, apresentar 

proposta anual por meio de edital, além dos outros critérios já mencionados. 

Um destes outros critérios é o de ter disponibilidade de trabalhar aos 

sábados ou domingos. Neste sentido, a Pedagoga entrevistada atende a 

comunidade durante o domingo. Cabe ressaltar que há então nesta escola, onde ela 

atua, duas Professoras Coordenadoras, mas segundo  há escolas que têm mais, até 

três Coordenadoras dependendo da demanda.   

No caso da Pedagoga  pesquisada, ela  atua no domingo por interesse 

próprio, pela sua preferência pelo público alvo que freqüenta o Programa neste dia,  

pessoas com mais idade, entre adultos e idosos. No sábado, freqüentam crianças, 

adolescentes e jovens. Sendo assim houve um acordo entre as Coordenadoras  

devido à idade e á formação. Esta Pedagoga aderiu aos domingos enquanto a outra 

coordenadora, formada em Educação Física, preferiu lidar com o público mais 

jovem,  aderindo aos sábados. 

Isto não significa que o critério de escolha foi a formação que cada uma tem, 

visto que tanto o profissional em Pedagogia como o de Educação Física devem 

atender todas as faixas etárias. O que houve foi um acordo entre as duas devido ao 

perfil das profissionais, a preferência pessoal de cada uma, sendo que uma se 

identifica com o público mais jovem e a outra com o público adulto. 

Interessante esta divisão de dias por faixa etária. È preciso explicar que esta 

divisão aconteceu com o decorrer do Programa, levando-se em conta os interesses 

e hábitos da população. Não é uma norma atender os mais jovens durante os 

sábados e os demais aos domingos, visto que o Programa deve ter atividades 

direcionadas a todas as faixas etárias nos dois dias. Segundo a Pedagoga, é uma 

opção da comunidade esta divisão. 
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Explica-nos que os mais jovens têm o hábito de sair a noite durante os 

sábados então para eles é mais difícil acordar pela manhã para freqüentar o 

Programa durante os domingos. Assim, embora existam, como já se mencionou, 

atividades para todos nos dois dias, há uma ênfase para o desenvolvimento de 

determinadas atividades durante os sábados e há outras durante os domingos de 

acordo com os interesses da população. 

Os mais jovens preferem atividades mais relacionadas ao esporte, 

atendendo aos Eixos: Cultura, Esporte e Lazer, o que contribui para explicar, em 

parte, a preferência pela profissional de Educação Física pelos sábados. 

Para a Coordenadora Geral do Programa, ter profissionais de formação 

variada atuando enriquece o mesmo, embora ela afirme que ser formado em 

Pedagogia contribua bastante que concerne à gestão. Contribui no sentido de ela 

considerar o Pedagogo o profissional que é formado para pensar a educação em 

termos de projetos, propostas pedagógicas, a escola e suas demandas 

socioeducativas, a relação com a comunidade, a família e a comunidade, os 

fundamentos da educação, as metodologias, o planejamento das atividades, entre 

outros. 

Estes aspectos, todavia, não desmerecem a atuação de outros profissionais 

que são tão importantes quanto o Pedagogo como é o profissional da Educação 

Física, uma vez que o Programa conta com o eixo Esporte e lazer, por exemplo. A 

Coordenadora Geral defende o trabalho em equipe, o que ela entende como gestão 

compartilhada que envolveria a  todos, comunidade, Ongs, escola, as secretarias e 

os profissionais da educação . 

No caso da Pedagoga, Professora Coordenadora Local, referente à sua 

formação em Pedagogia ela corrobora com a opinião da Coordenadora Geral. 
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Afirma que a formação em Pedagogia, embora possua suas limitações para o 

espaço educativo para além do regular, lhe possibilitou o desenvolvimento de 

diversas habilidades que o Programa exige para dar conta de suas demandas 

socioeducativas.  

Habilidades como desenvolver projetos de trabalho, orientar estagiários, 

remunerados e não remunerados, principalmente aqueles com pouca ou sem 

nenhuma noção acerca da educação informal e não-formal e em como desenvolver 

um trabalho diferenciado.  

É interessante destacar que esta Pedagoga tem formação em Pedagogia em 

instituição particular, e cursou nesta, uma disciplina de estágio voltada ao espaço 

não-escolar, em contextos diversificados. 

Ela ressalta que apesar das limitações do curso, que em sua opinião, 

deveria focar mais o espaço para além do ensino regular, a Pedagogia lhe forneceu 

subsídios para entender o trabalho o qual desenvolve, sobre como coordená-lo,  

solucionar conflitos, exercitar a empatia, a resiliência, a liderança, entre outros. 

Todos estes aspectos ela atribui á sua formação acadêmica, ressaltando que a 

formação continuada funcionaria como um complemento. 

Destarte, de forma mais detalhada, e com base em entrevistas com a 

Pedagoga, explicitamos no quadro que se segue os campos de atuação do 

Professor Coordenador Local, de acordo com as habilidades que lhe exigem o 

Programa. 

As atividades permitem ter uma idéia da rotina de trabalho, suas atribuições 

e responsabilidades o que se pode relacionar com as exigências profissionais para 

este âmbito educativo. 
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Coordenar o processo de planejamento do Programa na escola, em consonância com o  projeto 

pedagógico da escola e com as diretrizes e objetivos da Secretaria Municipal de Educação (SME) e 

do  programa socioeducativo. 

Promover reuniões semanais, mantendo completo o Comitê local (COL)  de forma ativa e operante. 

Garantir o registro de todas as reuniões do COL em livro – ata de uso exclusivo do programa. 

Disponibilizar para a comunidade escolar e local a programação e o relatório semanal das atividades 

desenvolvidas no final de semana no programa por meio de edital e/ou jornal mural. 

Coordenar o desenvolvimento das atividades no final de semana, disponibilizando recursos 

necessários e adequados, previstos em reunião de planejamento do COL. 

Cadastrar as atividades programadas no Sistema Informatizado de Gestão, até as 12 horas da 

quinta-feira que precede o final de semana de funcionamento do programa. 

Manter atualizada a programação, relatórios e freqüência referentes ao programa na respectiva 

escola, nos Faróis do Saber e Bibliotecas Escolares, utilizando o Sistema Informatizado de Gestão 

do programa. O não cumprimento desta atribuição implica o não-pagamento das horas extras da 

semana. 

Ter responsabilidade na abertura e fechamento das escolas e dos faróis de saber nos finais de 

semana. 

Gerenciar a equipe local,a tendentes da biblioteca e faróis de saber, estagiários, voluntários, 

instrutores, entre outros, organizando escola de trabalho de modo a garantir que a escola permaneça 

aberta á comunidade das 9h às 17 horas, sem fechar para o almoço. 

Ter responsabilidade pela colocação de materiais de divulgação como faixas, banners, cartazes e 

programação das atividades nas dependências  da escola nos finais de semana de modo a garantir 

que a comunidade encontre, com facilidade, informações sobre o funcionamento do programa. 

Promover , junto com os demais agentes do programa, a sensibilização dos participantes quanto aos 

cuidados com a conservação e limpeza das escolas. 

Orientar os responsáveis pelas atividades quanto ao controle e registro da freqüência dos 

participantes em formulário próprio. 

Preencher o relatório no Sistema Informatizado de Gestão com as informações quantitativas e 

qualitativas referentes ás atividades realizadas.  

Identificar lideranças e talentos entre adultos, jovens e crianças que possam atuar como parceiros do 
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programa. 

Encaminhar para o COL para avaliação o plano de trabalho de voluntários, estagiários, empresas, 

terceiro setor, e demais interessados em desenvolver atividades socioeducativas no programa. 

Garantir que todos os agentes locais do programa utilizem camisetas, crachás, coletes, bonés do 

programa de modo a facilitar a identificação destes por parte da comunidade e de visitantes. 

Organizar, acompanhar, avaliar as atividades de atendentes, voluntários, estagiários e instrutores 

fornecendo e recebendo feed-back visando o aprimoramento continuado das atividades. 

Apresentar em reuniões da COL, as dúvidas, desafios, sugestões visando fortalecer o trabalho em 

equipe e a gestão do programa. 

QUADRO 3 -  HABILIDADES GERAIS DO PROFESSOR COORDENADOR LOCAL 
FONTE: Pesquisa de campo.(2010) 
 

 
Entre as atribuições, ainda se pode destacar que em relação aos voluntários 

cabe ao Professor Coordenador Local, informá-los quanto às características da 

comunidade escolar, do entorno, bem como, acompanhar as atividades 

desenvolvidas pelos mesmos e orientá-los quanto a situações não previstas, 

buscando soluções. 

Situação semelhante em relação aos estagiários, estudantes universitários 

contratados pela prefeitura, onde o Professor Coordenador Local deve orientar o 

plano de trabalho.   

Constata assim um elenco de exigências variadas para o exercício da 

função de Professor Coordenador Local.  Envolvem saberes, modos de agir e 

pensar, voltados as diversas questões de ordem prática e teórica, questões 

diretamente relacionadas á gestão numa relação que extrapola a sala de aula, os 

conteúdos e exigências da  educação formal. 

Ficou marcante que uma das principais características é saber se relacionar 

com a comunidade. As tarefas como as de acompanhar, planejar e orientar as 

atividades socioeducativas, sensibilizar a comunidade para a participação nas 
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mesmas envolve, segundo a Pedagoga, disposição em saber ouvir,  observar 

comportamentos e sensibilizar-se diante dos problemas e anseios dos sujeitos 

envolvidos. 

O Programa não tem um currículo fixo, as atividades não estão prontas para 

serem simplesmente  desenvolvidas junto à comunidade. Solicita, pois, a construção 

das mesmas continuamente, numa relação de parceria entre todos os membros 

envolvidos, gestores, voluntários, estagiários e outros. 

Ressalta a Pedagoga que  o Programa socioeducativo é uma oportunidade 

para se desenvolver um espaço para viabilizar práticas e desenvolver teorias  acerca 

de vivência social.  Espaço onde se reforça a coletividade, os laços afetivos, se 

tornando de extrema importância diante da violência, competitividade e 

individualismo que ameaçam nossa sociedade. Daí a relevância de cursos que 

visem resgatar os valores humanitários, o aprender a viver em conjunto.  

A atuação e formação dos gestores dessa forma é crucial  e concordamos 

que embora exista no Programa a ação de voluntários, estes por si só são 

insuficientes diante de suas demandas.  

O Programa ao ter em seu quadro profissionais com nível superior, como é o 

caso da Pedagoga e ao exigir que participem de cursos, palestras e seminários, não 

deixa de representar um avanço na formação do educador para estes contextos 

diferenciados de educação. 

O fato de haver atividades de capacitação durante o ano, específicas para o 

espaço educativo do Programa, sendo obrigatório a participação dos gestores do 

programa, inclusive o Professor Coordenador Local, representa um  subsidio para 

entender que a educação neste espaço tem exigências profissionais peculiares. 
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A comunidade como referência, seus anseios, desejos e necessidades, 

desde cursos técnicos como na área da informática à atividades de ocupação do 

tempo livre como o esporte, a cultura e o lazer, tudo isto movido por um desejo de 

inclusão e promoção de uma cultura de paz em tempos de violência representam de 

modo geral um espaço educativo peculiar. 

Sendo assim, acreditamos que o curso de Pedagogia, que foi o nosso foco 

neste estudo, não deve se limitar ao estudo da sala de aula, da escola em seu 

sentido tradicional, fechada em si mesma. 

No contexto investigado, verificou-se que o desenclausuramento da escola  

é fato evidenciado. A  função social da escola remete a pensar numa educação 

social, e ou numa Pedagogia Social  no sentido de extrapolar a simples relação 

professor e aluno, num sentido de coletividade, de reflexão sobre os problemas 

sociais, sobre a questão social. Daí se torna necessário, a nosso ver, reflexões em 

torno das exigências profissionais de atuação dos profissionais nos espaços 

diversificados e, especialmente do Pedagogo, uma vez que  a Pedagogia esta sendo 

solicitada a pensar numa formação que extrapole os muros escolares, as paredes da 

sala de aula. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi motivado por várias razões já expostas, reitera-se que a 

principal é representada pela necessidade de levantar e analisar as exigências 

profissionais do Pedagogo em âmbito educativo para além do ensino regular.  Para 

isto enfatizou-se um Programa socioeducativo da cidade de Curitiba, o qual resulta 

de política pública municipal onde é pressuposto que o maior objetivo é tornar a 

escola um espaço aberto para a comunidade, desenvolvendo atividades 

socioeducativas diversificadas. 

Os tipos de atividades oferecidas à comunidade, o papel da escola, as 

peculiaridades do processo educacional presente no Programa foram elementos 

norteadores a fim de analisar as exigências profissionais do Pedagogo que atua 

neste contexto. 

Constatou-se nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, que a 

formação e logo atuação do Pedagogo perpassa as paredes da sala de aula, 

extrapola os muros escolares. 

Analisou-se alguns fundamentos teóricos que justificassem esta presença de 

Pedagogos nos diversos contextos educativos. O estudo procurou levantar 

fundamentos que, mesmo de forma breve, nos servisse de apoio teórico para 

entendemos a abrangência do conceito de educação e de que modo ela está 

presente na sociedade, e não apenas no que concerne ao espaço escolar. 

Deparou-se com um elenco de teorias acerca de conceitos que assinalam 

que a educação é um fenômeno que deve ser entendido de forma ampla, o que 

solicita a extrapolar o sistema entendido como formal, ou seja, de ensino regular. Ela 

acontece nos vários espaços, na casa, no trabalho, nos espaços de lazer e esporte, 
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e na própria escola, ela se dá de diversas formas, além da relação professor e aluno 

numa sala de aula. 

Esta visão encontra fundamentos em conceitos como de educação social, 

educação integral, educação popular, educação sociocomunitária, pedagogia social, 

entre outros, encontra respaldo teórico em diversos autores, tal como, Brandão, 

Machado, Trilla, Freire, Gohn. 

Encontrou-se várias razões pelas quais a educação tem sido propagada em 

diferentes ambientes, de forma cada vez mais sistemática, e, inclusive, com 

exigências de atuação de profissionais capacitados, como é o caso do Pedagogo e 

do Programa socioeducativo, foco do estudo. Uma das principais razões no caso do 

contexto investigado, é a necessidade de conter a violência nos bairros e oferecer á 

população, considerada carente, vulnerável socialmente,  bens e serviços que 

geralmente não lhe é de acesso em âmbito privado. 

Apesar de depender, até certo ponto, do trabalho voluntário como muitos 

programas assistencialistas, o Programa socioeducativo investigado, rompe com 

esta idéia, em certo sentido, quando se organiza de modo a ter em quadro a atuação 

de diversos profissionais. A seleção de profissionais, como é o caso do Professor 

Coordenador Local, atende a critérios de seleção que  levam em conta fatores como 

ter a disponibilidade de participar de cursos, palestras e seminários, além de contar 

em sua maioria, com  profissionais de nível superior. 

Embora este trabalho de pesquisa, em forma de estudo de caso, focou 

apenas uma Professora Coordenadora Local com graduação em Pedagogia, infere-

se que a presença de Pedagogos exercendo a função de gestores, como de 

Professor Coordenador Local, é um fato, uma vez que estes gestores são 

profissionais do magistério, atuantes na rede municipal de ensino. 
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Pode-se verificar que, assim como assinala as Diretrizes Curriculares para o 

curso de Pedagogia, o Pedagogo exerce atribuições como de planejamento, 

orientação, acompanhamento e desenvolvimento de projetos educativos em espaço 

para além do ensino regular.  

No caso do Programa investigado, embora este funcione nas mediações da 

escola, e esteja relacionado ao projeto pedagógico da instituição, como uma forma 

de aproximar a comunidade da escola, ele apresenta peculiaridades que o difere o 

ensino regular. 

Estas diferenças foram constatadas mediante entrevistas e análises de 

documentos, que revelaram o perfil da comunidade atendida, os objetivos do 

Programa, o tipo de gestão, os fundamentos teóricos,  os motivos de sua criação 

enquanto política pública municipal da prefeitura de Curitiba, e, entre outros, os tipos 

de atividades desenvolvidas e a capacitação dos profissionais, onde enfatizou-se, 

neste estudo, uma  os Professora Coordenadora Local com formação em 

Pedagogia. 

Estes aspectos serviram de subsídio para a análise em torno da principal 

problemática deste estudo, qual seja, as responsabilidades do Pedagogo que atua 

para além do ensino regular, além da sala de aula. Buscou-se acima de tudo, 

identificar as novas exigências profissionais do Pedagogo que atua nos espaços 

diferenciados, onde se teve como foco o Programa referido. 

Abordou-se teóricos como Robert Castel e seus estudos acerca da questão 

social com a intenção de ir além do simples levantamento de informação em torno 

das exigências profissionais. O desejo era também questionar esta ampliação de 

programas educativos diante das demandas e necessidades desta população que 

muitas vezes é classificada como de vulnerabilidade social, de excluídos, onde 
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encontramos relação com os conceitos de supranumerários e desfiliados como 

ressalta Castel. 

O intuito foi também de refletir sobre o desenclausuramento da escola, que 

ao abrir aos finais de semana oferece à população do entorno diversas atividades, 

como de geração de renda, esporte e lazer.  

Como afirmou a Pedagoga investigada, oferece oportunidade para que a 

comunidade carente possa participar de atividades em que não seria possível se 

dependesse de suas condições financeiras. 

Assim o esforço se deu também no sentido de entender o porquê da 

expansão de espaços educativos, no caso de programas socioeducativos, levando 

em conta aspectos econômicos e sociais. Desta forma a obra de Castel foi 

significativa, uma vez que nos possibilitou refletir sobre a sociedade  diante do 

capitalismo desenfreado, do neoliberalismo e da globalização, onde este tipo de 

Programa se constitui em uma forma de acesso à população menos favorecida. 

Com base nestas reflexões buscou-se discorrer sobre as políticas públicas 

municipais que resultaram no Programa em questão, sobre a população do entorno 

da escola e suas  necessidades.  

As entrevistas, as teorias e análise de documentos permitiu levantar 

subsídios para ressaltar que a escola limitada aos conteúdos formais, não é 

suficiente para dar conta das demandas educativas diante dos problemas sociais. 

A questão da violência no entorno das escolas, da necessidade de ampliar a 

qualificação da comunidade para o trabalho com cursos de geração de renda, de 

ocupar o tempo livre de crianças, adolescentes, foram aspectos que contribuíram 

para a implantação do Programa. 
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Neste contexto, analisou-se as novas exigências profissionais de atuação do 

Pedagogo. Reitera-se que além de desenvolver saberes que o permitam planejar, 

executar, orientar e acompanhar o trabalho educativo no contexto que difere do 

ensino regular, um aspecto que ficou marcante é o de saber se relacionar com a 

comunidade. 

Ao refletir sobre este tipo de relação, constata-se que é importante saber 

lidar com os conflitos, desenvolver propostas de socialização, de não-violência, ouvir 

a comunidade e identificar suas necessidades, mas também encontrar formas de 

motivação e de participação da mesma. 

 Por outro lado, assinalou-se que o Programa não pode significar mais uma 

ação assistencialista a fim de conformar a população carente a se refugiar na 

escola, enquanto os outros espaços da sociedade não lhe são acessíveis. 

Por conseguinte, em relação às exigências profissionais do Professor 

Coordenador Local, estão voltadas a saberes de ordem prática, burocrática, como 

acompanhar a freqüência da comunidade, divulgar o Programa, orientar acerca das 

atividades, bem como orientar voluntários e estagiários. 

Contudo, verificamos que mesmo sendo um fato que há Pedagogos nos 

diversos espaços educativos, que nestes espaços há demandas e necessidades 

socioeducativas peculiares, o curso de Pedagogia ainda não vislumbra de forma 

significativa estes âmbitos educativos. 

Verificou-se em entrevistas com as Coordenadoras de Cursos de 

Pedagogia, uma de instituição pública e outra de uma instituição particular que a  

prioridade  ainda é a escola, o ensino regular. 

Não se aprofundou nestes aspectos uma vez que não se constituía o foco da 

investigação. Porém, considera-se que há necessidade de ampliar as disciplinas, os 
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estágios para além do ensino formal. É também importante refletir sobre as 

contribuições da Pedagogia voltada para a coletividade, para o social, para a 

questão social. As contribuições da Pedagogia Social se fazem então relevantes. 

A conclusão a qual se chega é que não é mais possível pensar a Pedagogia 

limitada à formação do Pedagogo para a sala de aula, limitando-a á docência. 

Acredita-se que a educação se amplia cada vez mais e de forma 

sistematizada não cabendo somente a escola o compromisso com o fazer 

pedagógico.  

Neste ponto, considera-se que o Programa investigado representa alguns 

avanços no sentido de  ter em seu quadro profissionais com nível superior e 

disponibilizar de uma formação continuada, e embora de forma aligeirada, não deixa 

de haver certa preocupação com a formação dos seus gestores. Isto pode vir a 

contribuir para a superação da mera atividade assistencialista, de programas 

exclusivamente dependentes do voluntariado no sentido caritativo. 

Ressaltemos, por outro lado, que simplesmente ter graduação e capacitação 

não garante a qualidade da educação neste espaço se entendemos educação como 

forma de conscientização da comunidade acerca de seus problemas, acerca da 

sociedade.   

Se a formação acadêmica ignora o sentido e a importância destes espaços 

de aprendizagem, se depender, a formação dos profissionais que neles atuam, de 

cursos aligeirados e muitas vezes de caráter técnico, estes espaços tendem a repetir 

o que acontece no sistema formal quando este está apenas preocupado com a 

transmissão de conteúdos, ou simplesmente de se ter acesso á escola.  

Como ressalta Freire (2000, p. 23), ao discutir a importância e urgência da 

democratização da escola pública, bem como, da formação dos educadores, esta 
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formação dever ser “... permanente, científica, a que não falte, sobretudo, o gosto 

das práticas democráticas, entre as quais a de que resulte a ingerência crescente 

dos educandos e de suas famílias nos destinos da escola”. 

Ao se abrir a escola para a comunidade, através de programas 

socioeducativos, há de se pensar também no tipo de educação que se trabalha, na 

resignificação do espaço escolar para além de significar para a comunidade o 

simples usufruto de bens e serviços. Mas que se constitua também enquanto espaço 

de compreensão do mundo, de conscientização dos problemas sociais, bem como 

de descobertas de formas coletivas para transformá-lo. 

Como ressalta Dubet (2003), a situação atual se define pelo reforço dos 

processos sociais de exclusão com o aumento das desigualdades e do desemprego. 

Aumento dos supranumerários e desfiliados como discutimos em Castel (2008). E 

cabe questionar se a escola diante do contexto dos problemas sociais se constitui 

em espaço de transformação ou de contribuição do aumento da exclusão. 

Neste sentido, cabe refletir se o Programa pesquisado realmente faz parte 

de ações educativas que reforçam o papel da escola no combate à exclusão ou 

contribui para intensificá-la. 

O uso simples do espaço escolar, suas salas de aula, seus materiais 

pedagógicos, seus equipamentos, computadores, quadras esportivas, não constitui 

necessariamente em garantir que a escola exerce sua função social rumo a uma 

educação emancipadora. 

Isto pois, enquanto meio de lazer, temos outros espaços além da escola, tais 

como parques, museus, clubes e outros. O simples uso do espaço em si é 

insuficiente para afirmar que a escola esteja preocupada com a questão social. 
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Quanto ao papel dos profissionais da educação, como a função pesquisada 

neste estudo, a do Professor Coordenador Local, há que se refletir sobre sua 

condição de gestor. Não pode se constituir em mero administrador dos recursos 

físicos utilizados pela comunidade na escola. Acredita-se que, se o intuito do 

Programa é representar uma forma de conscientização acerca de problemas sociais 

como é o caso da violência nos bairros, os seus gestores devem ter papel 

preponderante no sentido de tornar realmente significativo o papel da escola. 

A articulação da escola com o Programa se torna importante, mas para isto 

é preciso o envolvimento de todos, comunidade, governo e escola. O Pedagogo 

neste contexto deve ter consciência de seu papel como mediador do conhecimento, 

como gestor  que participa do planejamento e execução das ações educativas. 

O voluntariado é importante, mas o comprometimento com a formação dos 

profissionais se torna imprescindível diante da realidade marcada pela desigualdade 

social. Acredita-se que o Programa deve aprender com a Pedagogia, assim como, a 

Pedagogia deve aprender com o Programa. 

O Programa solicita pensar as metodologias, estratégias, concepções de 

educação que perpassam o ambiente formal do ensino regular. A Pedagogia como 

ciência da educação não pode se esquivar desta responsabilidade diante da 

ampliação dos cenários educativos com suas peculiaridades e necessidades 

educativas. 

 

 

 

 

 



 145

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E  PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
(ANPEd). A definição das diretrizes para o curso de pedagogia. Disponível em: 
<http://www.anped.org.br/200904> Acesso em 6 de agosto de 2009. 
 
BRASIL Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9394 de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Disponível em:< http: www.portal.mec.gov.br > Acesso em 21/07/2009. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 21/07/2009. 
 
BRASIL. Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia Parecer CNE/CP nº 
3/2006. Disponível em: <http: www.portal.mec.gov.br>Acesso em 05/08/2009 

BRANDÃO. C.R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

BOGDAN,  R.C;  BIKLEN,  S.K. Investigação  qualitativa  em  educação.  Porto 
Editora, LTDA, 1994. 

BRZEZINSKI. I. Pedagogia, pedagogos e formação de professores. Campinas, São 
Paulo: Papirus, 1996. 

BONETI. L. W. Políticas educacionais, contrato social e cidadania na América latina. 
In: MACHADO. E.M. ; MUELLER. H.I. Políticas públicas educacionais múltiplos 
olhares. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006. 

CARO.  S. M. P.  Educação social: uma questão de relações. In: NETO. J.C.de.S.; 
SILVA. R. da.; MOURA. R. (Org.) Pedagogia social. São Paulo: Expressão e Arte 
Editora, 2009.  
 
CARVALHO, j. de. O; CARVALHO. L. R. S.O. A educação social no Brasil: 
contribuições para o debate, 2006. Disponível em < http:// 
www.proceedings.Scielo.br> Acesso em: 01 de março de 2010. 
 
CALDERÓN. A. I. et. al. Amigos da escola: desafios à gestão educacional. Mogi das 
Cruzes: Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da UMC: Fapesp, 2005. 

CALIMAN. G. A pedagogia social na Itália. In: NETO. J.C.de.S.; SILVA. R. da.; 
MOURA. R. (Org.)  Pedagogia social. São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2009. 

CAMORS. J. A pedagogia social na América latina. In: NETO. J.C.de.S.; SILVA. R. 
da.; MOURA. R. (Org.) Pedagogia social. São Paulo: Expressão e Arte Editora, 
2009. 

CASTEL. R. As metamorfoses da questão social uma crônica do salário. 7.ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  



 146

 
COSTA. M. R. A violência urbana é particularidade da sociedade brasileira? 1999. 
Disponível em < http:// www. scielo. br> Acesso em 5 de abril de 2010. 
 
DOWBOR. L. Gestão social e transformação da sociedade, 1999. Disponível em: 
<http://dowbor.org/8_gestaosocial.asp>. Acesso em: 12 de julho de 2009. 
 
DUBET. F. A escola e a exclusão. São Paulo, 2003.  Disponível em< 
http://www.scielo.br.> Acesso em 10/06/210. 
 
ESCOLA ABERTA. Fotos. Disponível em <http:// 
websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/campos/pagescolaaberta.htm.> Acesso em: 
8 de maio de 2010. 

FICHTNER. B. Pedagogia social e trabalho social na Alemanha. In: NETO. 
J.C.de.S.; SILVA. R. da.; MOURA. R. (Org.)Pedagogia social. São Paulo: Expressão 
e Arte Editora, 2009. 

FÁVERO. O. Educação não-formal: contextos, percursos e sujeitos. Revista 
Educação e Sociedade. Vol. 28. N° 99 Campinas. Agosto de 2007. Disponível em : < 
http://www.scielo. br.> Acesso em: 8 de fevereiro de2010. 

FREIRE. P. Educação como prática da liberdade. 19.ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra,1989. 

__________Educação e mudança.  22. ed. Rio de Janeiro: Paz de terra, 1979. 

 _________Pedagogia da esperança um reencontro com a pedagogia do oprimido.  
7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

FRIGOTTO. G. Educação e trabalho: bases para debater a educação profissional 
emancipatória. Disponível em:<http://periodicos.ufsc.br> Acesso em: 24 de fevereiro 
de 2010. 

GOHN. Maria da Glória. Educação Não-formal e cultura política. 3.ed. São Paulo: 
Cortez,2005. 

GARCIA. V. A. A educação não-formal e a questão social. In: 2° SEMINÁRIO 
NACIONAL ESTADO E POLITICAS SOCIAIS NO BRASIL. . 2005. Unioeste-campus 
de  Cascavel. Disponível em: <http://docs.google.com.> Acesso em 10 de maio de 
2009. 

GERMANO. L.W. A Transformação  da questão social e a educação. Conferência 
proferida durante a 50a Reunião Anual da SBPC Natal, julho de 1998. Disponível 
em:< http:// www.observatório.nesc.ufrn.br/arquivos.> Acesso em 12 de junho de 
2009. 
 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 
(IPARDES). Perfil do município de Curitiba. Disponível em 
<http://www.ipardes.gov.br >Acesso em 17 de abril de 2010. 



 147

 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. (IPEA). Gazeta do povo (PR): 
notícias da vila vintém, 2008. Disponível em < http://www.ipea.gov.br> Acesso em 17 
de abril de 2010. 

LIBÂNEO. J.C. Diretrizes curriculares da pedagogia: imprecisões teóricas e 
concepção estreita da formação profissional de educadores. Educ. Soc.V.27. n. 96. 
Campinas. Outubro 2006. Disponível em < : http://www.scielo.org.> Acesso em: 09 
de abril de 2009. 

LIBÂNEO. José Carlos. Pedagogia e pedagogos para quê? 9. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

LÓPEZ. S.T. La pedagogia social em Espana. In: NETO. J.C.de.S.; SILVA. R. da.; 
MOURA. R. (Org.)  Pedagogia social. São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2009. 

MARTELETO. R.M; SILVA.A.B.de O. Redes e capital social: o enfoque da 
informação para o desenvolvimento local. Ci. Inf. V33. n.3 Brasilia set./dez.2004. 
Disponível em:< http://www.scielo.br>. 

MACHADO, Evelcy Monteiro; PASQUALOTO, Maria Marlene; FONTANA, Maria 
Iolanda. Educação Formal e Não-formal: demandas sociais contemporâneas. In: 
MACHADO. Evelcy. (et al.) Formação do educador: educação, demandas sociais e 
utopias. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007. 

MACHADO, Evelcy Monteiro.; FONTANA, Maria Iolanda.; PAQUALOTTO, Maria  
Marlene. C.  A educação não-formal e as políticas de formação do pedagogo. In: 
Anais Educere, Curitiba: PUCPr, 2006 

MACHADO. E. M.  A pedagogia social: reflexões  e diálogos necessários. In: NETO. 
J.C.de.S.; SILVA. R. da.; MOURA. R. (Org.) Pedagogia social. São Paulo: 
Expressão e Arte Editora, 2009. 

MACHADO. E. M. A pedagogia e a pedagogia social: educação não-formal. Curitiba, 
2002. Disponível em <www.utp.br/mestradoemeducacao/pubonline/evelcy > 
Acessado em: 23 de fevereiro de 2010. 

MAZZOTTI. A.J.A. Usos e abusos dos estudos de caso. Cadernos de Pesquisa. 
V.36, n. 129, Set/dez. 2006. Disponível em: <http:// www.scielo.org.> Acesso em 09 
de julho de 2009. 

MOURA.R. Políticas, programas e ações para juventude.In: NETO. J.C.de.S.; 
SILVA. R. da.; MOURA. R. (Org.) Pedagogia social. São Paulo: Expressão e Arte 
Editora, 2009. 

MENDES.V; ( et.al) A participação da comunidade no projeto escola aberta no Rio 
Grande do Sul: o uso da escola pública nos finais de semana. 2009.  Disponível em 
< http:// www.scielo.br> Acesso em 7  de maio de 2010. 



 148

MOLL. J. Conceitos e pressupostos: o que queremos dizer quando falamos em 
educação integral? 2008. Disponível em < http://www.tvebrasil.com.br> Acesso em:  
10 de novembro de 2009. 

NOLETO. M. Abrindo espaços: educação e cultura para a paz. 2004. Disponível em 
:< http://Unesdoc.Unesco.org/imagens/0013/001318. >Acesso em: 6 de agosto de 
2009. 

NETO. J.C.de S. Pedagogia social  e as políticas sociais no Brasil. In: NETO. 
J.C.de.S.; SILVA. R. da.; MOURA. R. (Org.)  Pedagogia social. São Paulo: 
Expressão e Arte Editora, 2009. 

OLIVEIRA. D. A. A reestruturação do trabalho docente: precarização e 
flexibilização. Educ. Soc. vol.25 no.89 Campinas Sept./Dec. 2004. Disponível em 
<http://www.scielo.br >Acesso em : 14 de março de 2010. 

PAIVA, V. Educação popular e educação de adultos: contribuição à história da 
educação brasileira. São Paulo: Loyola, 1973. 

PROJETO ESCOLA ABERTA. Disponível em 
<http://projetoescolaaberta.blogspot.com> Acesso em: 18 de abril de 2010. 

RYYNÄNEM. S. A pedagogia social na Finlândia e o contexto brasileiro. In: NETO. 
J.C.de.S.; SILVA. R. da.; MOURA. R. (Org.)  Pedagogia social. São Paulo: 
Expressão e Arte Editora, 2009. 

ROMANS, M; PETRUS, A; TRILLA, J.  Profissão: educador social.  Porto Alegre: 
Artemed, 2003. 
 
ROSSI. V. L. S. ; HÖFLING. E. de .M.  Qualidade da política de integração escola-
comunidade: educação para a paz? Cad. CEDES vol.29. n° 78 Campinas Mai/Ago; 
2009. Disponível em : < http://www.scielo. br> Acesso em 13 de março de 2010. 
 
SILVA. S.R. Ética pública e formação humana, 2006. Disponível em < 
http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em 6 de abril de 2010. 

SILVA, R. NETO. J.C.de; MOURA, R. Áreas prioritárias para atuação da pedagogia 
social no Brasil. In: NETO. J.C.de.S.; SILVA. R. da.; MOURA. R. (Org.)  Pedagogia 
social. São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2009. 

SILVA. ROBERTO. As bases científicas da educação não-formal. In: NETO. 
J.C.de.S.; SILVA. R. da.; MOURA. R. (Org.) Pedagogia social. São Paulo: 
Expressão e Arte Editora, 2009. 

SILVA, ROBERTO DA. Fundamentos teóricos e metodológicos da pedagogia social 
no Brasil. An. 1 Congr. Intern. Pedagogia Social Mar. 2006. Disponível em: 
< http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php? >Acesso em: 6 de abril de 2009. 

TRIVIÑOS. AUGUSTO N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 



 149

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
CULTURA. (UNESCO) O que é uma escola associada?. Disponível em < 
http://www.unesco.pt.> Acesso em 17 de abril de 2010. 

WANDERLEY.L.E.W. A questão social no contexto da globalização: o caso latino-
americano e caribenho . In:  BÚGUS. L; YAZBEK . M. C. WANDERLEY, M. B. (Org.). 
Desigualdade  e a questão social. São Paulo: EDUC, 1997. 
 
WERTHEIN J. ; CUNHA C. Fundamentos da nova educação. Brasilia, 2005 
Disponível em <http://unesdoc.unesco.org> Acesso em 22 de fevereiro de 2010. 

YIN. R. Estudo de caso planejamento e métodos. Porto Alegre: Artmed Editora, 
1994.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150

APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A COORDENADORA GERAL    
DO  PROGRAMA  SOCIOEDUCATIVO..........................................151 

 
APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS  COORDENADORAS  DO 

CURSO DE PEDAGOGIA................................................................152  
 

APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PEDAGOGA PROFESSORA 
COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIO..153 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151

APÊNDICE 1 -  ROTEIRO DE ENTREVISTA  COM A COORDENA DORA GERAL 
DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO 

 

 
1 – Idade. 
 
2 -- Tempo de Exercício na Função. 
 
3 –  Formação Profissional. 
 
4– Discorra sobre a implantação do Programa enquanto Política Pública 
Municipal. 
 
5 –  Qual o significado do Programa para a Comunidade? 
 
6 – Como se dá a Gestão no Programa? 
 
7 – Qual a relação entre a Escola e o Programa? 
  
8 –  Há Pedagogos atuando no Programa, quantos? 
 
9 – Na sua visão o Pedagogo contribui para a Gestão do Programa enquanto 
Professor Coordenador Local? 
 
10 – Ser Professor Coordenador Local constitui-se em nova carreira profissional 
no campo da Educação? 
 
11 – O Programa é entendido como Política de Inclusão? 
 
12 – Qual a relação entre o Programa e a Educação? 
 
13 - Há formação continuada, cursos de capacitação visando preparar o 
Professor Coordenador Local? 
 
14 – O Programa está no contexto de que tipo de Educação? Social, Não-formal, 
Integral....  
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS  COORDENA DORAS  DO 
CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 
 
1- Idade 
 
2 – Tempo de exercício na função 
 
3 – Formação Profissional 
 
4 – Os espaços de educação para além da escola já são contemplados no curso 
de Pedagogia? Como? Quais Disciplinas? 
 
5 – Cabe ao curso de Pedagogia preparar o Pedagogo para atuar também nos 
diversos contextos educativos além da escola? 
 
6 – Há necessidade de um novo Curso de Pedagogia para preparar o pedagogo 
para estes espaços ou é de responsabilidade da pedagogia Geral? 
 
7 – Que fatores ressaltaria que justificam a relevância ou não de Pedagogos nos 
diversos espaços além da escola? 
 
8 – Como percebe esta ampliação de contextos educativos, projetos e programas 
que acontecem em vários contextos para além da escola? 
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PEDAGOGA, PROFESSORA 
COORDEANDORA LOCAL DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO 

 
 
1- Discorra sobre o Programa enquanto Política pública Municipal? 
 
2 - Qual é o perfil da Comunidade atendida? 
 
3 - Quais são os critérios de contratação de Professores Coordenadores Local? 

 
      4 - Discorra sobre suas atribuições enquanto Professora Coordenadora Local. 

 
5 – Qual a relação do Programa com a Escola? 
 
6 –Como você entende o tipo de educação que acontece no Programa em 
relação à educação no ensino regular? 
 
 7–Que desafios, problemas e dificuldades envolvem o processo educativo no 
contexto do Programa? 
 
8 - Até que ponto o fato de ser Pedagoga interfere no exercício da sua função? 
 
7 – O curso de Pedagogia lhe possibilitou desenvolver conhecimentos para atuar 
neste contexto educativo? 
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ANEXO 1 - COMUNIDADE NA ESCOLA PARTICIPANDO DE ATIV IDADES DE 
ESPORTE E LAZER 

 

 

 

FIGURA 1: ESPORTE E LAZER 

FONTE: O Autor 

 

 

FIGURA 2: ESPORTE E LAZER 

FONTE: http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas 
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ANEXO 2 -  ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER 

 

 

 

FIGURA 3 : ATIVIDADE ESCORREGA NO SABÃO 

FONTE: O Autor 

 

 

FIGURA 4: BRINCADEIRA DE RODA 

FONTE: http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas 
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ANEXO 3 -  ATIVIDADES RELACIONADAS À GERAÇÃO DE REN DA 

 

 

 

     FIGURA 5: ARTESANATO 

     FONTE: http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas 

 

 

 

     FIGURA 6: ARTESANATO 

     FONTE: http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas 
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