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“Falar de educação representa referir-se a um mundo de significados variados: 

obtenção de qualidades ou estados subjetivos nas pessoas, processos que 

conduzem a eles, aspirações sociais compartilhadas, atividades familiares, 

políticas para a educação, atividades profissionais e institucionais. 

… Essa inquietação ultrapassa o âmbito da discussão entre especialistas, o da 

reflexão epistemológica e o da profissão docente, pois está implícito e oculto, 

de alguma forma, em todo aquele que intui que a educação é um motor de 

transformação pessoal, cultural, econômico ou de progresso em geral”. 

                (J. Gimeno Sacristán, Poderes Instáveis em Educação, 1999, p. 17) 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

A partir do interesse sobre o trabalho realizado pelo educador social, 

pesquisou-se por meio de um levantamento bibliográfico, em que medida a 

formação e a prática deste profissional, contribuem para as transformações 

pessoais e sociais dos educandos. Por meio de um estudo teórico, pretendeu-

se verificar como se encontra atualmente a formação e a prática do educador 

social, mediante as análises do panorama histórico da Pedagogia Social, do 

perfil do educador social e algumas das habilidades e competências próprias 

desta função profissional. Constatou-se que “a prática” necessita de 

sistematização, aprofundamentos e aproximações com as teorias pedagógicas, 

visando fundamentar o trabalho dos educadores sociais, para a criação de 

novas metodologias socioeducativas. Para respaldar esta reflexão, buscou-se 

conhecer a produção científica recente, especialmente de pesquisadores 

espanhóis e brasileiros, no que se refere às expectativas e obstáculos na 

formação dos educadores na contemporaneidade. Considera-se necessária 

uma formação teórica que atenda às demandas do educador social, que fazem 

parte de um contexto novo de conhecimento, contando para isso, que por meio 

dos programas de formação universitária, exista uma efetiva parceria das 

Instituições de Ensino Superior com entidades públicas e privadas, na 

elaboração deste currículo. Mediante uma formação respaldada por uma base 

de conhecimentos abrangente e crítica, no que tange inclusive às políticas 

públicas, a uma visão de direitos e deveres sociais e engajamento político, o 

educador social contribuirá com sua atuação profissional, junto à comunidade 

que atua, no despertar da compreensão da sua realidade, em busca de uma 

possível mudança na sua condição socioeconômica. 

 

Palavras-chave: Educador Social, Formação, Prática, Transformação. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

From the interest for the work done by the social educator, a research was done 

by a literature that in which measured the formation and practice of this 

professional, contributes for the personal and social transformations of the 

students. Via a theoretical study, it was intended to verify how presently are the 

formation and practice of the social educator by the analysis of the Social 

Pedagogy historical panorama, by the social educator’s profile and some of the 

own abilities and competencies of that professional function. It was found that 

the “practice” needs systematization, deepness and approach with the 

pedagogical theories, aiming to substantiate the social educators’ work, to the 

creation of new socio educative methodologies. To back up this reflection, 

searched for knowing the recent scientific production, especially from Brazilian 

and Spanish researchers, in terms of the expectations and obstacles in the 

educators’ formation in the contemporaneity. Consider necessary a theoretical 

formation that meets the social educator’s demands that are part of a new 

context of knowledge, counting for this, that by university formation programs, 

there is an effective partnership between the Higher Education Institutions and 

public and private entities, in the preparation of this curriculum. By the formation 

supported by a comprehensive and critical knowledge’s basis, in terms of 

inclusive the public politics, to a social rights and duties vision and political 

engagement, the social educator will contribute with his professional actuation 

together with the community where he acts, in the awakening of the 

comprehension of his reality, searching for a possible change in his 

socioeconomic condition. 

 

Key words: Social Educator, Formation, Practice, Transformation. 
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“Para nós, Família Salesiana, viver em família não é simplesmente uma opção 

pastoral estratégica, hoje muito urgente, mas uma modalidade de realizar o 

nosso carisma e um objetivo que deve ser privilegiado na nossa missão 

apostólica. Como traço carismático característico, nós Salesianos e Membros 

da Família Salesiana vivemos o espírito de família. Como missão prioritária, 

partilhamos com as famílias que nos confiam os filhos e a tarefa de educá-los e 

evangelizá-los; como opção metodológica educativa trabalhamos recriando nos 

nossos ambientes o espírito de família”. 

                                      (Padre Pascual Chávez, Carta da Estreia 2006, p. 23) 
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Introdução 

 

O interesse pela formação dos educadores sociais nasceu a partir da 

minha experiência profissional em São Paulo, junto à Congregação Salesiana.  

Ao longo dos últimos três anos exercendo a função de Pró-Reitora de 

Extensão e Ação Comunitária de uma Instituição de Ensino Superior, me senti 

instigada a pesquisar sobre a formação e a prática do educador social, nesses 

dez anos de convivência, que tenho mantido junto das instituições 

socioeducativas salesianas, que atualmente atendem no estado de São Paulo, 

mais de 23.000 crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 

social e empregam cerca de 1.500 educadores. 

Por meio do acompanhamento de diversas parcerias, pude observar 

algumas das habilidades e competências necessárias, para o desenvolvimento 

deste significativo trabalho. Os profissionais da Rede Salesiana de Ação Social, 

atuam em uma série de programas de atendimento: Centro para Crianças e 

Adolescentes, Qualificação Profissional para Adolescentes e Jovens, Programa 

de Atenção às Famílias. 

No que se refere à proteção especial: Núcleos de Proteção Psicossocial, 

Especial e Liberdade Assistida, Abrigos para crianças, Repúblicas para Jovens 

Trabalhadores e Abrigo para Catadores de Papel. 

Na formação e educação para a cidadania: Educação e Alfabetização de 

Jovens e Adultos, Inclusão Digital, Salas de Leitura, Cursos de Preparação 

para o Vestibular, além de uma série de atividades ligadas ao esporte, lazer, 

recreação e cultura, oferecidas nos finais de semana, mediante a utilização da 

infraestrutura das escolas de educação básica da Rede Salesiana de Escolas. 

Cumpre ressaltar, que a formação e o perfil do educador social 

particularmente no estado de São Paulo é um assunto pouco pesquisado no 

âmbito acadêmico. Portanto, na busca teórica sobre a formação do educador 

social, encontramos poucos subsídios, na sistematização desta experiência 

que vem ocorrendo recentemente no Brasil. GRACIANI (2009, p. 214) afirma 

que a ação do educador social “sempre foi colocada como experiência 

inacabada e imperfeita, requerendo sustentação teórico-prática para dirimir 
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impasses pedagógicos, angústias e impotências vivenciadas no dia a dia dessa 

prática educativa”. 

Considero que este profissional tem possibilidade de contribuir para as 

transformações pessoais e sociais de seus educandos, levando-se em 

consideração, que são eles, que deverão ser os protagonistas destas 

mudanças. O desenvolvimento de cidadãos críticos e autônomos propiciará 

modificar as perspectivas políticas e históricas atuais de nossa cultura 

oferecendo condições para a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

A afirmação de FELDMANN (2009, p. 72), que “as pessoas não nascem 

educadores, se tornam educadores, quando se educam com o outro, quando 

produzem a sua existência relacionada com a existência do outro”, se coaduna 

perfeitamente com minha visão educativa.  

A Educação atingirá seu objetivo, quando a preocupação estiver focada 

na formação de cidadãos conscientes e políticos que sintam o significado deste 

processo no próprio crescimento e compromisso social. 

Por meio desse estudo teórico pretende-se verificar como se encontra 

atualmente a formação e a prática do educador social, profissão essa, que 

ainda mostra-se pouco valorizada e que constrói sua sistematização por meio 

da ação diária. 

Segundo MACHADO (2008), este novo olhar que discute a Educação 

em suas dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais, inclui a escola 

como parte fundamental do processo, mas vai além. Trata da educação do 

homem integral, em todas as suas relações com a sociedade, inclui a 

diversidade individual e social, abrange as transformações e os avanços do 

conhecimento e se dirige a todas as faixas etárias.  

O profissional educador social, apesar de conviver tão próximo das 

questões sociais, por vezes não possui o conhecimento necessário para 

trabalhar com esta realidade. Suas qualidades não eliminam a necessidade de 

formação teórica e habilidades e competências próprias da função profissional. 

Em consonância com ROMANS (2003), considero que a formação 

propicia ao educador social condições de entender, acompanhar e intervir no 

plano educativo e nos processos sociais. 
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O objetivo deste trabalho é o de pesquisar sobre a formação e a prática 

do educador social na medida em que contribuem para as transformações 

pessoais e sociais dos educandos. Como objetivos específicos, apresentar 

algumas das habilidades e competências necessárias para a formação do 

educador social, analisar as condições adequadas para este profissional 

entender, acompanhar e intervir no plano educativo e nos processos sociais, 

participando desta forma, no desenvolvimento de cidadãos críticos e 

autônomos, responsáveis pelas mudanças em âmbito histórico, social, cultural 

e político, da realidade na qual se inserem. 

A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico, na busca do que 

há de mais significativo na área, para fundamentar o problema da pesquisa. 

Este procedimento apresentará um panorama sobre o estágio atual de 

produção científica e uma explanação sobre os contornos e a complexidade do 

tema.  

Este trabalho dissertativo está estruturado em três capítulos, além da 

Introdução e Considerações Finais.  

No Capítulo 1 – a partir de levantamento bibliográfico é apresentado um 

panorama histórico da Pedagogia Social, suas origens na Europa e América 

Latina - inclusive no Brasil.  

O Capítulo 2 - traz uma reflexão sobre o perfil do educador social, suas 

competências, funções e áreas de atuação.  

No Capítulo 3 - são abordadas as expectativas e obstáculos na 

formação dos educadores na contemporaneidade, tendo como referências 

especialmente, as reflexões das pesquisadoras espanholas Gloria Pérez 

Serrano (2003) e Mercè Romans (2003) bem como dos brasileiros: Paulo 

Freire (1985, 2001, 2004, 2005, 2009), Marina Graziela Feldmann (2003 a, b; 

2005 e 2009), Maria Stela Santos Graciani (2009 a, b, 2011) e Sueli Maria 

Pessagno Caro (2001, 2003, 2004). 
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“El hombre particular es propiamente sólo una abstracción, como el átomo del 

físico. El hombre, por lo que respecta a todo lo que hace de él un hombre, no 

se presenta al principio como individuo particular para entrar después con otras 

en una comunidad, sino que, sin esta comunidad, no es de ningún modo 

hombre”. 

(Paul Natorp, Pedagogía Social: teoría de la educación de la voluntad, 1913, p. 97). 
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CAPÍTULO 1 

PEDAGOGIA SOCIAL 

 

1.1 - Panorama Histórico 

 

A Pedagogia Social tem sua origem entre os séculos XVIII e XIX. 

SERRANO (2003, p. 19), entretanto, ressalta que desde a antiguidade são 

encontradas referências ao social, além de destacar a forte ligação entre a 

Filosofia e a Pedagogia. Segundo ela: 

 

O princípio de <comunidade> na educação foi para Sócrates e Platão 
tão familiar como a <espontaneidade>, isto é, a produção pessoal de 
todo o conteúdo no espírito que se educa. Significa para ambos, 
essencial e originariamente, filosofar em comum. (p. 21). 
 

 

Mediante uma breve análise das concepções de homem, sociedade e 

trabalho presentes nas etapas históricas, observamos na era greco-romana, 

que a sociedade depreciava a atividade prática e valorizava a teórica. O 

homem era um ser teórico por excelência e no que concerne ao trabalho, tudo 

que exigia prática era considerado como de segunda ordem, enquanto que a 

atividade teórica exigia a contemplação. Na Idade Antiga - não havia um local 

determinado para estudar, o aprendizado ocorria em todos os espaços. 

Segundo Platão, a educação do homem ocorria em sociedade. 

No Renascimento, o homem passa a ser visto como um ser, além de 

teórico, criador e ativo, capaz de interferir na natureza. Para SERRANO (2003), 

neste período, a estética subordina a ética. A sociedade passa por uma 

mudança no que tange à concepção da atividade física e intelectual e o 

trabalho representava um fim em si mesmo, considerado como natural. Para a 

sociedade feudal, a terra representava o cerne da vida social, responsável pela 

geração de riquezas para o homem, resultando na expansão do comércio. No 

âmbito do trabalho: surge a moeda (o dinheiro), porém sem a visão capitalista. 

O homem nesta fase é produtor e artesão, transformando a matéria prima em 

produto acabado tornando-se proprietário da máquina e do instrumento de 

trabalho. 
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O advento da Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, no 

século XVIII, foi um “divisor de águas” que, além de trazer a industrialização, 

fomentou a necessidade do desenvolvimento de políticas de direitos para os 

trabalhadores – homens, mulheres e crianças – o que configurou o nascimento 

do proletariado. Foi um período marcado por avanços tecnológicos que 

geraram desemprego e paralelamente, condições subumanas para os 

trabalhadores nas fábricas, seja no que se refere à remuneração salarial, 

quanto à precariedade no ambiente de trabalho, que impactaram no aumento 

da poluição sonora e ambiental. O trabalho tornou-se fonte de toda a riqueza 

social. O homem vende a sua força de trabalho, com o propósito de acumular 

riquezas. Mediante o fortalecimento do comércio, que atua fortemente na 

transformação da sociedade, surgem as cidades e o conceito da livre 

concorrência. 

As condições de vida dos países industrializados sofreram profundas 

mudanças, a partir do século XIX, com o crescimento desordenado das cidades 

em detrimento das áreas rurais, que exigiram da sociedade, em especial dos 

trabalhadores, o enfrentamento de questões emergenciais de ordem política, 

econômica e social. Isto ocorreu mediante o deslocamento dos habitantes do 

campo, inclusive crianças e jovens em busca da sobrevivência.  

 

A Modernidade nasce como uma projeção pedagógica que se dispõe, 
ambiguamente, na dimensão da libertação e na dimensão do domínio, 
dando vista a um projeto complexo e dialético, também contraditório, 
animado por um duplo desafio: o da emancipação e o de conformação, 
que permaneceram no centro da história moderna e contemporânea 
como uma antinomia constitutiva, talvez não superável, ao mesmo 
tempo estrutural e caracterizante da aventura educativa do mundo 
moderno. (CAMBI, 1999, p. 203). 
 

 

Segundo VIEIRA (2007, p. 24), neste período, “trabalho e educação 

começam a se tornar aliados na tarefa de preparar os novos membros desse 

modelo civilizatório que transformou o trabalhador em seu próprio feitor”. 

Mediante o exposto, cumpre ressaltar que não se pode desatrelar o 

processo educativo das relações de trabalho, questão essa aprofundada nesta 

dissertação, por meio das reflexões da Profa. Dra. Marina Graziela Feldmann, 

uma das pesquisadoras brasileiras, que nos serve de referência, no terceiro 

capítulo. Cabe salientar, que uma das dimensões da produção científico-
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pedagógica do grupo de pesquisa – Formação de Professores e Cotidiano 

Escolar – liderado pela Profa. Marina, trata da “construção de referenciais de 

análise sobre o tema da formação de professores a partir do estudo da prática 

educativa e docente de contexto social, político, econômico e cultural, diante 

das transformações do mundo do trabalho” (FELDMANN, 2009, p. 73). 

A Pedagogia Social segundo SILVA (2009),  tem na Educação Popular, 

na Educação Social, na Educação Comunitária e na Educação 

Sociocomunitária seus campos de prática, sendo que o ensino, nos níveis 

técnico, de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu, devem ser 

fundamentados na mesma matriz teórica da Pedagogia Social. 

Juntamente com SOUZA NETO e MOURA, SILVA (2009, p. 309) 

delimita três linhas de pesquisa da Pedagogia Social, que considera como 

“domínios”. 

Domínio sociocultural – presente nas áreas de conhecimento ligadas ao 

espírito humano expressas por meio dos sentidos: artes, cultura, música, dança 

e esporte em suas múltiplas manifestações e modalidades. 

Domínio sociopedagógico – tem na infância, adolescência, juventude e 

terceira idade suas áreas de conhecimento. A intervenção sociopedagógica 

neste domínio tem como objetivo principal o desenvolvimento de habilidades e 

competências sociais que permitam às pessoas a ruptura e superação das 

condições de marginalidade, violência e pobreza que caracterizam sua 

exclusão social. 

Domínio sociopolítico – tem como áreas de conhecimento os processos 

sociais e políticos expressos, na forma de participação, protagonismo, 

associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, geração de renda e 

gestão social. 

Em continuidade às mudanças percebidas a partir do século XIX, o 

binômio educação e trabalho serve de indicação e sensibilização para as 

proposições inerentes à valorização da pessoa e dos direitos humanos. 
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1.2 - Origem da Pedagogia Social 

As rupturas sociais, caracterizadas por conflitos que contribuem até na 

reconfiguração da geopolítica das nações, caracteriza para SILVA (2011), o 

surgimento da Pedagogia Social no contexto internacional, que segundo ele, 

pode ser melhor entendida no que se refere à necessidade, por meio dos 

ensinamentos do cientista social francês Émile Durkheim (1858-1917) 

considerado um dos fundadores da Sociologia moderna e responsável pela 

criação da Escola Sociológica Francesa. 

As transformações educacionais são sempre o resultado de um 
sistema de transformações sociais em termos das quais devem ser 
explicitadas. Para um povo sentir, num dado momento, a 
necessidade de mudar o seu sistema educacional, é necessário que 
novas ideias e necessidades tenham emergido e para as quais o 
velho sistema já não está adequado. (SILVA, 2011, p. 167). 

 

Visando contextualizar esta reflexão será apresentado a seguir, um 

panorama histórico sobre as origens da Pedagogia Social na Europa e América 

Latina - com ênfase no Brasil. 

 

1.3 - Origem da Pedagogia Social na Europa  

  

Alemanha 

 

A Educação Social surge a partir da Pedagogia Social, em 1844, na 

Alemanha, representando, de acordo com PARENTE (2009), um modelo novo 

de entendimento de educação, inclusive, como referencial teórico. A escola se 

valoriza enquanto referência na vida social, uma vez que a educação passa a 

ser motivo de progresso na dinâmica social. Os fatores geradores desta nova 

realidade são atribuídos a uma série de circunstâncias políticas e sociais, que 

caracterizavam a sociedade dessa época, como individualista.  

Para SERRANO (2003, p. 24) “o kantismo, o idealismo e o que podemos 

denominar como hegelianismo são os sistemas filosóficos que mais 

influenciaram o nascimento e o desenvolvimento da Pedagogia Social na 

Alemanha”. Atribui a Adolf Diesterwerg (1790-1866), a definição dos conceitos 

de “Pedagogia Social” e “Educação Social” em 1849, na obra “Bibliografia para 
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a Formação de Mestres Alemães”. Este pedagogo alemão seguiu as ideias de 

Rousseau e Pestalozzi - pedagogo suíço, considerado o criador da “pedagogia 

autônoma”, assim denominada, por não mais ser atrelada aos princípios 

teológicos.  

Segundo SANTOS (2007, p. 25), Diesterwerg “acreditava que todas as 

pessoas tinham a capacidade para se desenvolver de forma integral, incluindo 

as dimensões individual e coletiva”. Este educador alemão foi praticamente 

ignorado, por suas teorias apresentarem-se desvinculadas de um enfoque 

científico e pedagógico. 

De acordo com SACRISTÁN (2002), a educação não é algo espontâneo 

na natureza. Trata-se de algo dirigido, sendo que as dimensões individual e 

coletiva dos sujeitos sociais, não devem sobrepor-se uma à outra. 

 

Estamos submetidos a demandas e pulsões contraditórias. Sob a 
orientação da modernidade, insistiu-se tanto na importância da 
autonomia e da liberdade do indivíduo como ser independente da 
comunidade, alertou-se tanto sobre os perigos externos e internos 
que espreitam essas duas qualidades dignificantes da condição 
humana, que corremos o risco de perder de vista a importância das 
relações de interdependência entre as pessoas como parte de sua 
natureza e como cultura necessária para a vida em comum. 
(SACRISTÁN, 2002, p.102). 
 
 

Cumpre ressaltar, que segundo FERMOSO (1994), a denominação – 

Pedagogia Social – foi citada pela primeira vez, na obra Pädagogische Revue 

de autoria de Karl Friedrich Magwer, escrita em maio de 1844. Para CABANAS 

(1994), somente a partir de 1850, os termos “Educação Social” e “Pedagogia 

Social” foram disseminados na Alemanha.  

SANTOS considera a Educação Social, no contexto europeu desse 

período como:  

...uma nova proposta educativa que, fundamentada num conjunto de 
conhecimentos e habilidades, preocupava-se em promover o 
desenvolvimento das pessoas, principalmente das mais 
marginalizadas, contribuindo para que essas pudessem participar 
ativamente do seu grupo social. (2007, p. 25). 
 

Em 1898, o filósofo alemão neokantiano, Paul Natorp, publica Pedagogia 

Social, considerada a primeira obra que sistematiza a Pedagogia Social. De 

acordo com a análise de CARO (2004), Natorp concebe o conceito de vida em 

comunidade, como base para a ação educativa, no que se refere ao 
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desenvolvimento do homem e de sua vontade. Para ele, as pessoas 

desenvolvem os valores e conhecimentos em comunidade, que é uma unidade 

orgânica e vital, que emana da mesma vida, presidida pela harmonia e pela 

concórdia. Definiu a Pedagogia Social, como saber prático e teórico. De acordo 

com FERMOSO (1994), na concepção dos marxistas, a Pedagogia Social se 

contrapõe aos princípios da pedagogia individual. 

O surgimento da Pedagogia Social na Alemanha, para SERRANO 

(2003), vem atender às demandas de uma sociedade em crise iniciada em 

meados de 1874, que persistiu durante décadas. Esta situação insólita 

propiciou a busca de soluções, que a autora considera a “conversão de 

dificuldades em oportunidades”, que impulsiona a Pedagogia a atender a 

necessidade de intervenção socioeducacional. 

 

Coerente com o contexto alemão na época da Primeira Guerra 
Mundial, marcada por uma situação social crítica, a Pedagogia Social 
enfatiza o atendimento a problemas públicos da sociedade da época, 
relacionados à infância abandonada, a jovens inadaptados ou 
delinquentes, a grupos marginalizados, à terceira idade, à animação 
sociocultural, à educação permanente (MACHADO, 2008, p. 104). 
 

 

A partir de 1920, surge por meio do filósofo, psicólogo e pedagogo 

alemão Wihelm Dilthey, uma nova corrente baseada na hermenêutica que 

considera a experiência emocional como visão de mundo, concepção que 

influenciou fortemente a Pedagogia Social. SERRANO (2003), afirma que a 

partir de Dilthey, a Pedagogia se apoiou metodologicamente no conceito da 

compreensão. A autora cita como causa significativa, do surgimento dessa 

tendência, a promulgação em 1924, da Lei Natural de Proteção à Juventude, 

que regula a educação assistencial.  

SERRANO (2003) considera que Nohl (1879 – 1960), exerceu uma 

influência significativa no desenvolvimento da Pedagogia Social da Alemanha. 

Suas obras mais conhecidas são uma enciclopédia pedagógica de cinco 

volumes - o último deles dedicado à Pedagogia Social – com edição de Luís 

Pallat, no período de 1928 a 1933 (Handbuch der Pädagogik) e os primeiros 

manuscritos de Hegel (Hegels Theologische Jugendschriften, 1908). Para Nohl, 

“a autonomia da Pedagogia se alcança mediante uma estreita união com a 

vida. A comunidade educativa para Nohl é comunidade de vida” (p. 43). Este 
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educador de adultos, considerado um dos mais importantes teóricos da 

Pedagogia Social, na Alemanha, juntamente com sua seguidora Gertrud 

Baümer, contribuíram para o surgimento do movimento pedagógico social e a 

consolidação teórico-prática da Pedagogia Social. 

Cumpre ressaltar, que ao longo da permanência de Hitler, no comando 

da Alemanha, as iniciativas referentes à Pedagogia Social permaneceram 

estagnadas. 

A crítica situação pós-guerra, principalmente na Alemanha, demandava 

o que CARO (2004), classificou como “pedagogia da necessidade”, situação 

essa que contribuiu ainda mais para a valorização do trabalho pedagógico 

realizado por Natorp, que priorizava o atendimento das necessidades dos 

trabalhadores e jovens. 

TRILLA (2003, p. 19), menciona a reflexão de CABANAS, no que se 

refere à concepção de Pedagogia Social citando Nohl e os teóricos 

contemporâneos alemães:  

Depois da Primeira Guerra Mundial, havia na Alemanha um bom 
número de crianças e jovens desamparados e em perigo de se 
descarrilar; foi então que H. Nohl entendeu como pedagogia social a 
ajuda material e moral que a sociedade devia prestar a estas crianças 
e jovens. Outros autores contemporâneos seus, como E. Steiger 
entenderam-na igualmente assim. Os estudiosos atuais seguem por 
essa linha; vejamos como se expressa, por exemplo, K. Mollenhauer: 
segundo essa acepção do termo, pedagogia social denota aquele 
campo da realidade educativa que, em relação ao desenvolvimento 
industrial, necessariamente se difundiu e se diferenciou como um 
sistema de ajudas sociais que se tornam necessárias nas áreas de 
conflito dessa sociedade. Em consequência, pedagogia social vem a 
ser aquilo que a Lei de Proteção Juvenil chama auxílio à juventude. 
 

 O mesmo autor, CABANAS (1994), destaca uma concepção crítica da 

Pedagogia Social, a partir de 1970, nos trabalhos de Mollenhauer e outros 

teóricos alemães – Giesecke, Horstein e Triersch – além de Rössner e Müller, 

que ressaltam uma Pedagogia Social de caráter pragmático. 

Segundo FICHTNER (2009), nos últimos vinte anos, a Pedagogia Social 

teve uma significativa expansão na Alemanha através de um sistema 

qualificado de formação educacional e profissional. Este professor da 

Universität Siegen da Alemanha, apresenta os seguintes números referentes 

ao aumento de postos de trabalho na área da Pedagogia Social: 

1925: 31.000 pedagogos e trabalhadores sociais; 
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1950: 60.000 pedagogos e trabalhadores sociais; 

1997: 1.039.000 pedagogos e trabalhadores sociais. 

Convém ressaltar, que estes dados configuram um cenário de 

pauperização da população alemã, na medida em que cresce a demanda por 

profissionais deste segmento no atendimento à sociedade. Ao mesmo tempo, 

caracteriza o século XX, como o período em que a Pedagogia Social na 

Alemanha consolidou sua área de atuação, formação e prática. 

 

Espanha 

 

A Pedagogia Social na Espanha foi influenciada pelo pensamento do 

alemão Natorp. Tem-se como registro da primeira publicação sobre Educação 

Social, a “Pedagogia Jesuítica”, escrita em 1925, pelo Padre Ramón Ruiz 

Amado.  

Outro espanhol associado à Pedagogia Social em meados de 1930 foi 

Lorenzo Luzuriaga, ligado aos movimentos políticos de esquerda. Esse 

pedagogo exilou-se na Argentina e fundou a Editorial Losada, responsável pela 

publicação de obras de relevância na área da Pedagogia.  

Cumpre ressaltar que SANTOS (2007, p. 26), declara que, “na Espanha, 

a denominação Pedagogia Social surge pela primeira vez em 1915, na palestra 

ministrada por dois educadores espanhóis, Ortega e Gasset, cujo tema era 

Pedagogia Social como programa político”. 

Em 1944, a Universidade de Madrid, incluiu a Pedagogia Social, no 

plano de estudos da seção do curso de Pedagogia, fato que marca o “início 

acadêmico” da Pedagogia Social espanhola.  

De acordo com MACHADO (2008, p. 109). 

Na década de setenta, a Pedagogia Social, enquanto disciplina foi 
identificada com a Sociologia da Educação. Desconsiderou-se o 
caráter de análise e descrição da realidade, próprios da Sociologia, 
como distintos da característica de ciência normativa, 
intervencionista, própria da Pedagogia Social. A partir do final dessa 
década, num processo gradual, retomou seu espaço enquanto 
disciplina, com características próprias.  
 

 

A partir de 1980, reflexões ligadas à formação e produção científica do 

educador social foram intensificadas. Tendo como base, o texto de MACHADO 
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(2008), podem ser destacados, daquela década na Espanha, três significativos 

acontecimentos: 

- 1983: Oferta do curso de Pedagogia Social, na Universidade de 

Santiago de Compostela, com o título Intervención sócio 

educativa;  

- 1984: Criação da seção de Pedagogia Social, na Sociedad 

Española de Pedagogía; 

- 1985 – As Jornadas Nacionales de Pedagogía Social passam a 

ser promovidas a cada ano. Trata-se de um evento, que reúne 

profissionais responsáveis pela formação na área, o que 

proporciona um fórum de discussão privilegiado para incrementar 

a sistematização de temas correlatos à Pedagogia Social. 

Atualmente, a formação e o reconhecimento da profissão de educador 

social é uma realidade consistente. A Federación de Asociaciones de 

Educadores Especializados com sede na cidade de Barcelona tem contribuído 

para o fortalecimento e sistematização da produção científica relativa à 

Pedagogia Social, por meio de organização de eventos como os Congressos 

da Associação Internacional de Educadores Sociais (AIEJI).  

Todo esse movimento culminou em 10 de outubro de 1991, com a 

aprovação do bacharelado em Educação Social, pelo Ministério da Educação 

Espanhola, com o título Diplomado em Educación Social. CARO (2001), cita 

quatro âmbitos de aplicação da Pedagogia Social na Espanha: animação 

sociocultural, educação de adultos, pedagogia laboral e educação 

especializada no que tange à marginalização. 

Para CARIDE (2011), as duas últimas décadas do século XX, devido à 

democratização da sociedade espanhola, foram marcadas pelo crescente 

desenvolvimento científico, acadêmico e profissional da Pedagogia Social 

respaldado pela criação em 1986, da Revista Interuniversitaria de Pedagogía 

Social, publicação que apresenta análises sobre os diferentes âmbitos de 

intervenção socioeducativa. Mediante a evolução das Jornadas Nacionales de 

Pedagogía Social, iniciadas a partir de 1985, é fundada no ano de 2000, a 

Sociedade Ibérica de Pedagogía Social, que a partir de 2004, é denominada 

Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social. 
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Para o Prof. José Antonio Caride, catedrático de Pedagogia Social do 

Departamento de Teoria da Educação, História da Educação e Pedagogia 

Social da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Santiago de 

Compostela, a Educação Social deve cumprir um duplo propósito: “combater a 

exclusão social, buscando atender às necessidades humanas e promover 

práticas educativas que diversifiquem e ampliem as condições de cidadania”. 

(CARIDE, 2011, p. 119). 

 

Itália 

 

Sobre a Pedagogia Social na Itália, CALIMAN (2009) considera que esse 

país privilegia a animação sociocultural, propiciando a inclusão cultural e social, 

especialmente, para os jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Cita que definiu a Pedagogia Social no Dizionario di Scienze dell’Educazione 

como: 

Uma ciência prática, social e educativa, não-formal, que justifica e 
compreende, em termos mais amplos, a tarefa da socialização e, de 
modo particular, a prevenção e a recuperação no âmbito das 
deficiências da socialização e da falta de satisfação das 
necessidades fundamentais. (CALIMAN, 2009, p. 53). 
 

 

Ao mencionar que a concepção da Pedagogia Social, da mesma forma 

que a nomenclatura profissional não são as mesmas entre os países europeus, 

MACHADO (2008), afirma que a tendência dominante para grande parte dos 

pedagogos da Itália, é de uma educação que nasce a partir da sociedade, da 

comunidade para o indivíduo como aponta Agazzi (1974). Na Itália, a 

Pedagogia Social caracteriza-se como educação cívica e política, com atuação 

preponderante, frente aos serviços sociais. 

 

Defende-se uma educação para a democracia, a liberdade e a 
igualdade. Envolve-se família, escola, igreja, estado, governo, 
magistratura, exército, associações culturais e profissionais, 
sindicatos, rádios, televisão e demais meios de comunicação, como 
partes da realidade social, responsáveis pela educação social de 
seus participantes, o que permite que seja interpretada como uma 
interação entre Sociologia e Pedagogia. (MACHADO, 2008, p. 108).  
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 CALIMAN (2009), ao mesmo tempo em que entende ser um desafio 

classificar a Pedagogia Social, na Itália, apresenta as principais formas de 

entendê-la: 

  - Ciência pedagógica da inadaptação social; 

  - Ciência pedagógica que luta por uma escola europeísta; 

- Ciência pedagógica que investiga e estuda a educação para a 

paz, temas de seminários e jornadas; 

- Ciência pedagógica da educação cívica e política; 

- Ciência pedagógica sobre a ação educativa nos serviços sociais, 

tal e como se reflete na especialidade existente na Faculdade de 

Ciências da Educação, da Pontifícia Universidade Salesiana de 

Roma; 

- Ciência pedagógica que estuda a marginalização social, sobre a 

qual a mesma instituição oferece outra especialidade; 

- Ciência pedagógica dos meios de comunicação social. 

Atualmente, em países como a Alemanha, Itália e Espanha, a profissão 

de educador social é reconhecida e sua formação ocorre através de cursos 

superiores, estruturados com currículos específicos. 

Na Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS), segundo Caliman 

(2009, p. 54), o programa de Pedagogia Social busca oferecer aos docentes, 

pesquisadores e operadores sociais, formação e competência 

sociopedagógica, visando principalmente prevenir e reabilitar “sujeitos em 

idade evolutiva, com problemas de marginalização, desadaptação social e 

comportamento desviante”.  

 

França 

 

A Pedagogia Social foi sistematizada na França, somente com o término 

da Segunda Guerra Mundial. MACHADO (2008) considera que atende 

prioritariamente às áreas de inadaptação, animação sociocultural, educação de 

adultos e formação na empresa. 

Em entrevista concedida ao jornal da Universidade Estadual de Maringá, 

em agosto de 2010, a Profa. Dra. Violeta Nuñez, titular do curso de Pedagogia 

Social da Universidade de Barcelona/Espanha, ao ser questionada como 
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surgiram os projetos sociais, declarou que a França e a Alemanha, após 1945, 

fizeram uma aliança visando oferecer capacitação para profissionais ligados à 

Educação Social. Na Alemanha foram criadas as Escolas de Trabalho 

Social/Pedagogia Social e na França, as Escolas de Educadores 

Especializados.  Violeta Nuñez concluiu a entrevista: 

   

Como se vê, a história da educação social é uma história de reação. 
São práticas que surgem como forma de reerguer um grupo, de 
mudar uma situação com vistas a um futuro melhor. Os projetos são 
multidisciplinares. E os educadores sociais têm que ter uma visão 
ampla dos mecanismos políticos, econômicos, históricos que estão 
por trás da sociedade e dos grupos com os quais lidam. 
 

 A Associação Francesa dos Educadores de Jovens Inadaptados 

constituída mediante as demandas emergenciais do pós-guerra teve forte 

influência junto a outros países europeus, na criação de organismos 

semelhantes. Em 1951, na cidade alemã de Schluchsee, foi constituída a 

Associação Internacional de Educadores de Jovens Inadaptados, renomeada 

como Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI), atualmente 

sediada no Uruguai. 

 Vale ressaltar, que no período de 1964 a 1978, a AIEJI foi presidida por 

Henri Joubrel (1914 – 1984), renomado advogado e juiz francês, dedicado à 

temática da delinquência juvenil. Particularmente na gestão de Joubrel, a 

Pedagogia Social obteve um reconhecimento gradativo e consistente por parte 

da sociedade francesa. 

 

Portugal 

 

No trabalho – A Educação Social em Portugal: implantação, realidade 

atual e desafios futuros - apresentado no 3º Congresso Ibero-Americano de 

Pedagogia Social realizado no período de 19 a 21 de outubro de 2011, na 

Universidade Luterana do Brasil, situada na cidade de Canoas, Rio Grande do 

Sul, os professores Paulo Delgado e Márcia Cardoso, da Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico do Porto, apresentaram um balanço sobre as 

duas décadas de formação inicial da Educação Social no ensino superior 

português. De acordo com os autores, em Portugal, a partir da década de 
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oitenta são oferecidos cursos de bacharelado e por meio do Conselho Nacional 

de Educação Social português, a profissão de educador social vem se 

consolidando.  

Atualmente Universidades como a Portucalense oferecem formação em 

nível de Licenciatura, Mestrado e Doutorado.  

Por outro lado, os professores do Porto enfatizaram que: 

 

Um país com uma tradição assistencialista enraizada na história e 
nos valores, bem como a sua origem e desenvolvimento recentes, 
dificultam aquele processo de construção. Esta realidade sublinha a 
importância de identificar com clareza científica as problemáticas, as 
áreas e os âmbitos de intervenção socioeducativa, os seus 
pressupostos e valores. 
 

 Para Baptista (2011, p. 135), Portugal tem acompanhado a tendência 

internacional de “evidenciar um capital de conhecimento pedagógico-social 

relevante, alimentado por múltiplos espaços de experiência, de formação e 

discussão”. 

 A Universidade Portucalense, a partir do ano 2000, edita a Revista 

“Educação Social”, que juntamente com o livro “Educação Social, Fundamentos 

e Estratégias” são consideradas as publicações portuguesas pioneiras da área. 

 Cumpre ressaltar, que a Universidade Católica Portuguesa, desde 2004, 

oferece por meio da Faculdade de Educação e Psicologia, uma área de 

especialização em Pedagogia Social, com programas de formação continuada 

e superior (pós-graduação lato e stricto sensu). 

 

O país assiste atualmente a uma proliferação de oferta formativa, 
sobretudo através do chamado Ensino Superior Politécnico e de 
múltiplas especializações surgidas no âmbito das faculdades de 
educação das universidades, designadamente nos campos da 
“educação social”, da “animação sociocultural”, da “educação de 
adultos” e da “intervenção sociocomunitária”, com repercussão 
evidente no universo laboral onde atualmente convivem perfis 
profissionais de cunho sociopedagógico. (BAPTISTA, 2011, p. 138). 

 

1.3 - Origem da Pedagogia Social na América Latina 

 

De acordo com MACHADO (2008, p. 112), no que se refere à formação 

do educador social existe um longo caminho a ser percorrido em países como 

México, Argentina, Chile e Venezuela, em que a profissão do educador social 
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apesar de regulamentada é pouco conhecida enquanto abordagem teórica e 

qualificação profissional regular.  

Tendo como base, os estudos de GARCIA–HIDOBRO (1985), a autora 

apresenta cinco itens referentes à estrutura social e o envolvimento das 

pessoas em projetos educacionais, na América Latina, nos últimos 20 anos: 

1) Programas relativos a populações indígenas, nativas, 

referentes a questões de língua, multiculturalismo, identidade 

étnica, resistência à assimilação da cultura dominante; 

2) Programas de pesquisa participativa em ação de resgate à 

cultura e conhecimento popular para reapropriação do poder 

de grupos dominantes (de informação, de ideologia), apoiados 

na coerção e na força; 

3) Programas de participação comunitária, de identificação de 

programas educacionais, envolvendo pais, professores e 

alunos; 

4) Programas de educação popular relacionados a questões da 

terra, reforma agrária e educação rural; 

5) Programas de formação política por meio de recursos e 

atividades educacionais – alfabetização e necessidades de 

classes marginalizadas – para organização e mobilização na 

contestação de estruturas sociais e o poder do Estado. 

A América Latina apresenta dimensões continentais e uma imensa 

diversidade cultural, política e social. O professor Jorge Camors, que no 

período de 2001 a 2005, foi o coordenador da Asociación Internacional de 

Educadores Sociales para a América Latina, considera que as tensões e 

conflitos vêm se intensificando na região, devido à perspectiva de 

“universalizar” as diversas culturas, por meio da produção capitalista. 

 

En este contexto se ubican las tensiones de la conformación de la(s) 
identidad(es) cultural(es) latinoamericana(s), de los diferentes grupos 
sociales y poblacionales; una región grande, con dificultades de 
comunicación, agredida y asediada, que pasa del saqueo colonial al 
saqueo imperial, encuentra grandes problemas en visualizar una 
estrategia de resistencia, sobrevivencia y construcción de una 
identidad propia, que no signifique un menoscabo de sus elementos 
propios y específicos. (CAMORS, 2009, p. 112). 



30 
 

 
 

Considera que a Pedagogia Social reflete sobre os aspectos relativos à 

Educação e sua necessária articulação com os assuntos ligados à Cultura. 

Portanto, torna-se necessário reconhecer e valorizar as diversas heranças 

culturais visando “unir esses conteúdos” que contribuem para a inserção dos 

sujeitos na vida social.  

Trata-se de (re)conectar a Educação com a Cultura. Para CAMORS 

(2009), “estamos diante dos desafios de repensar a Educação e suas relações 

com a Política, a Sociedade e a Cultura”. 

PARENTE (2009) considera que o Uruguai tem apresentado resultados 

animadores e consistentes na consolidação da Pedagogia Social e como 

consequência, para com a formação do educador social. Desde a década de 

noventa, naquele país, a profissão é reconhecida e considerada como condição 

obrigatória, para atuação na área.  

 

Os educadores uruguaios afirmam que a escola se identifica com o 
ensino e que a educação social vai além do ensino, para abarcar o 
conjunto das atividades que os educandos desenvolvem no cotidiano, 
considerando-se os aspectos físicos, psíquicos e intelectuais. (SILVA, 
2009, p. 172). 

  

A Pedagogia Freireana é considerada o fio condutor do trabalho do 

educador social uruguaio. Os educadores sociais deste país concebem 

coletivamente a educação social, a partir das necessidades apresentadas pela 

sociedade, especialmente pelas crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social. RIBEIRO (2006, p. 9) relata que: 

 

Nos depoimentos colhidos durante o III Fórum Mundial de Educação 
(FME) e nos textos Una educación social para el Uruguay (INAME, 
2003) e La educación social: un marco referencial (INAME, s/d.) - 
podemos perceber, naquela perspectiva de atravessar a superfície 
para adentrar ao fundo, que a educação social, no Uruguai, constrói-
se num processo de luta e enfrentamento de concepções e práticas 
pedagógicas formais e não-formais. A organização do coletivo de 
educadores sociais, existente há mais de 15 anos, tem sido bastante 
forte para obter o reconhecimento do Estado quanto à necessidade 
de qualificar a educação das crianças e dos adolescentes de rua, por 
meio da oferta de formação aos educadores sociais e da admissão de 
um currículo construído coletivamente, que incorpore demandas das 
populações-alvo por políticas educativas, consideradas sujeitos de 
direitos e deveres.  
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Em novembro de 2005 foi realizado no Uruguai, o XVI Congresso 

Mundial de Educadores Sociais. A AIEJI – Associação Internacional de 

Educadores Sociais - mantém na capital do país, Montevidéu, o seu escritório 

regional para a América Latina, que tem atuado significativamente em prol da 

sistematização da Pedagogia Social e da formação dos educadores sociais. No 

período de 17 a 19 de novembro de 2011, a AIEJI participou como convidada 

do Seminário Internacional de Educação Social e Educação não-formal, 

promovido pela Associação dos Educadores e Educadoras Sociais do Estado 

de São Paulo, na cidade de Campinas, nas dependências da Faculdade de 

Educação da Universidade Estadual de Campinas, que contou com a presença 

de educadores da América Latina, Europa, África e Oriente Médio. 

 

1.4 - Brasil 

 

Considerando que a adoção da Pedagogia Social ocorre em momentos 

de ruptura social, SILVA (2011, p. 167), afirma que: 

 

No Brasil, a ruptura mais proeminente que justifica a adoção da 
Pedagogia Social como uma Teoria Geral da Educação Social é, sem 
dúvida, o processo de redemocratização do país e que institui como 
novo marco normativo à Constituição de 1988. 

 

 Para o mesmo autor, a Pedagogia Social a ser construída no Brasil, 

necessita considerar enquanto tempos históricos: o passado – consciente dos 

processos que resultaram na exclusão social. O presente – no que concerne 

reconhecer a necessidade de reaprender e valorizar costumes e tradições. O 

futuro – buscando reduzir as profundas diferenças sociais. 

 CARO (2009, p.149), considera que “as bases teóricas da Educação 

Social, na realidade brasileira, ainda são muito frágeis”. 

 

A construção da Educação Social em nosso país está condicionada à 
nossa própria história e seu campo de intervenção é o espaço 
sociocomunitário. Enfim, essa Educação é determinada por duas 
características distintas: seu âmbito social e seu âmbito pedagógico. 
(CARO, 2009, p. 155). 

 

A década de 1920, para GRACIANI, apresenta-se como referência 

quanto ao conflito entre o diletantismo e o profissionalismo, sendo que no 
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âmbito da política educacional, o profissionalismo utiliza essa oportunidade 

para sistematizar o ensino público. 

 

Para citar os principais intelectuais da época, ligados às perspectivas 
do então nascente Movimento da Escola Nova, podemos lembrar, 
dentre outros, Fernando de Azevedo, na área da Sociologia, Anísio 
Teixeira, na área de Filosofia, Lourenço Filho, na Psicologia e 
Paschoal Lemme, na Política, que contribuíram sobremaneira para 
esse delineamento eclético, dada sua formação enciclopedista, 
principalmente quando investidos de cargos públicos. (GRACIANI, 
2009, p. 175). 
 

No cenário da educação brasileira, o encerramento da década de 1970, 

foi marcado por uma série de questionamentos no que se refere às políticas 

educacionais, na busca de soluções por meio dos movimentos sociais 

organizados, no sentido de oferecer uma qualificação adequada ao 

trabalhador, no atendimento das demandas do mercado com suas novas 

tecnologias. Nos anos oitenta nascem às denominadas ONGs – Organizações 

Não Governamentais – além de várias Associações e Fundações, que 

buscavam oferecer uma educação mais abrangente voltada para a prática do 

social, o que contribui para fortalecer o conceito de “terceiro setor” considerado 

uma resposta da sociedade civil organizada às carências estatais. Nesse 

panorama de transição surge a Educação Social, profundamente influenciada 

pela proposta pedagógica de Paulo Freire, no que se refere às relações entre o 

educador e o educando e a importância política que ambos exercem no 

processo emancipatório da educação. 

De acordo com GRACIANI (2009, p. 268), a década de oitenta pode ser 

considerada histórica devido à redemocratização política do país e “a 

discussão, elaboração e aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, que, de certa forma, propiciou um impacto significativo real, não só 

para a América Latina, mas principalmente para o Brasil”. 

Nesse contexto, “a prática” necessitava de sistematização, reflexões, 

aprofundamentos e aproximações com as teorias pedagógicas, visando 

fundamentar o trabalho dos educadores sociais, que atuavam em diferentes e 

variados contextos, o que resultou na criação de novas metodologias 

socioeducativas.  
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No Brasil, a marcada ênfase assistencialista do início das 
intervenções cede espaço a reivindicações por delineamento de 
políticas sociais públicas para os setores específicos. A própria 
sociedade civil passa a participar desse debate, ainda que de 
maneira restrita, e a assumir responsabilidades práticas. (MACHADO, 
2008, p. 112). 
 

 Em 1983, nasce o Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo 

do Campo (PMMR), com o objetivo de defender os interesses das crianças e 

adolescentes submetidos naquele período a um contexto extremo de violência. 

Liderados pela Pastoral do Menor da Igreja Católica e o Movimento Nacional 

de Meninos e Meninas de Rua, por meio da emenda popular “Criança, 

prioridade nacional”, contendo mais de um milhão e meio de assinaturas, 

obtiveram a inclusão na Constituição Brasileira de 1988, do artigo 227. 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 
 

Este artigo serviu de base para a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), no ano de 1990, por meio da Lei Federal nº 8.069. O ECA 

caracterizou-se como um documento elaborado de forma participativa, voltado 

para o trato da Infância e da Adolescência, impondo limites para as ações dos 

adultos responsáveis, a Polícia, a Justiça e o Estado. O ECA propiciou a 

criação dos Conselhos Tutelares, com a missão de fiscalizar e defender os 

direitos das crianças, adolescentes e jovens, contando para isso, com o apoio 

do Ministério Público. Como consequência, foram traçados os procedimentos 

básicos para a elaboração de políticas públicas, que direcionassem recursos 

para a área social, com o objetivo de prover as necessidades infanto-juvenis e 

acima de tudo, considerassem crianças e adolescentes como sujeitos de 

direito. 

 Os anos noventa são identificados pelo amadurecimento em torno da 

reflexão teórica da Pedagogia Social, inspirados pela “Pedagogia do Oprimido” 

de Paulo Freire e as influências advindas das Comunidades Eclesiais de Base, 

como a “Teologia da Libertação”. Traçando uma breve cronologia, nos 

deparamos com as produções de Antonio Carlos Gomes da Costa em 1994, 
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com “Brasil Criança Urgente” e 1997, com “Pedagogia da Presença”; 1997, 

Maria Stela Graciani, em “Pedagogia Social de Rua”; e 1998, com Geraldo 

Caliman, em “Desafios riscos desvios”.  

 Tradicionalmente, as realidades de marginalização e pobreza, conforme 

SOUZA (2011, p. 63), se apresentam como áreas de trabalho para a Educação 

Social. Para o pesquisador, ao longo do século XX, foram organizadas de 

maneira mais sistematizada, as medidas de proteção, assistência e educação 

às populações em situação de vulnerabilidade social. 

De acordo com SILVA (2009), no Brasil, ainda não há um consenso 

sobre a Pedagogia Social, não há uma identidade predeterminada. Por alguns 

é entendida somente como política de inclusão, no sentido de formar 

profissionais para atuarem com crianças, jovens e adultos em situação de 

vulnerabilidade e risco social. Segundo FERMOSO (1994, p. 18): 

 

A pedagogia social, à margem das impressões semânticas indicadas, 
pode ter uma tripla acepção: como teoria científica sobre a educação 
social; como disciplina acadêmica, em um currículo; e como a práxis 
ou atividade profissional, exercida mediante intervenções técnicas. 
Muitas têm sido e serão as formas de entender a pedagogia social; 
todas elas justificadas, porque muitas são as aplicações e âmbitos de 
sua ação. 

 

Em contrapartida, existem entidades como a Associação Brasileira de 

Pedagogia Social (ABRAP/Social), atualmente presidida pelo Prof. Dr. Roberto 

da Silva. Instituída em 2009, surgiu da extinta Associação Brasileira de 

Educação Social (ABES), anteriormente estabelecida em 2006. Os membros 

da ABRAP/Social estão mobilizados para estabelecer um espaço que reflita 

sobre a identidade do educador social, além de reunir suas produções de 

ordem científica. Os Congressos Internacionais de Pedagogia Social (CIPS) de 

2006, 2008 e 2010 foram organizados pelo Prof. Roberto, que também lidera o 

Grupo de Pesquisa de Pedagogia Social da Universidade de São Paulo (USP), 

registrado, desde 2006, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Esses eventos – além do 3º Congresso Ibero-Americano 

de Pedagogia Social, realizado no mês de outubro/2011, na cidade de Canoas, 

Rio Grande do Sul - debateram, dentre outras questões, a definição das 

funções do educador social, do ponto de vista intelectual e orgânico, 
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contribuindo, significativamente, para a sistematização teórica da Pedagogia 

Social no Brasil. 

Em 2009 é lançado o primeiro exemplar da coleção denominada 

“Pedagogia Social”, que atualmente conta com quatro volumes. Para o 

lançamento dessas obras foram organizadas, em universidades de todo o país, 

as “Jornadas Brasileiras de Pedagogia Social”, que têm contribuído para 

divulgar a Pedagogia Social no meio acadêmico/universitário, além de oferecer 

subsídios para o desenvolvimento da prática do educador social. 

No mesmo ano de 2009 foi fundada a Associação dos Educadores e 

Educadoras Sociais do Estado de São Paulo (AEESSP), que teve sua origem 

em 1983, por meio do Projeto Alternativas de Atendimento a Crianças e 

Adolescentes. 

O site da AEESSP apresenta como objetivos da entidade: 

I - Mobilizar, organizar e articular os Educadores e Educadoras Sociais no seu 

âmbito de atuação, potencializando o reconhecimento social e profissional dos 

mesmos, bem como, da Educação Social;  

 

II - Formar parcerias com Universidades e outras entidades para a promoção 

da Educação Social, através de palestras, seminários, congressos, cursos de 

extensão universitária, cursos de graduação e pós-graduação ou qualquer 

evento;  

 

III - Promover a interação social entre Educadores e Educadoras Sociais, 

através de atividades artísticas, esportivas, culturais e de lazer, favorecendo a 

troca de experiências entre os mesmos;  

 

IV - Atuar junto aos poderes públicos e privados, mídias, conselhos, fundações, 

entidades e outras formas de organização existentes na sociedade, dando-lhes 

conhecimento das questões sociais e educacionais identificados pelos 

Educadores Sociais, pleiteando as respectivas soluções;  

 

V - Organizar e implantar um Código de ética que defina parâmetros éticos e 

de qualidade na atuação dos Educadores e Educadoras Sociais, bem como, 
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criar e manter uma Comissão para fiscalização do cumprimento do referido 

Código;  

 

VI - Promover a Educação Social, nos âmbitos Municipal, Estadual, Nacional e 

Internacional;  

 

VII - Promover a defesa dos interesses jurídicos, morais e psicológicos dos 

Educadores e Educadoras Sociais; 

 

VIII - Promover a defesa dos interesses e direitos de crianças e adolescentes 

protegidos pela lei 8.069/90. 
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“Estamos asistiendo, ciertamente, a una banalización del discurso pedagógico 

que obtura la posibilidad de ejercitar un discurso com consistencia y 

rigurosidad. Sin entrar en supuestos de cientificidad, sí proponemos una 

adecuación de los presupuestos epistemológicos que sostienen la Pedagogía, 

recuperando diferentes trayectos históricos de la disciplina y releyendo las 

aportaciones clásicas a las cuestiones educativas. Como deudores de esa 

tradición, los pedagogos actuales debemos procurar un corte que otorgue a la 

Pedagogía un estatus social perdido”. 

(Violeta Núñez, Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio, 1999, p. 

42). 
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CAPÍTULO 2 

O EDUCADOR SOCIAL 

 

2.1 - O Perfil do Educador Social  

Os educadores sociais atuam nas instituições socioeducativas 

representadas pelos centros educacionais e de recuperação, as denominadas 

casas de abrigo, apoio e passagem, instituições sociais e culturais, educação 

de jovens e adultos, dentre outros segmentos. A denominação “educador” 

caracteriza uma amplitude de profissionais que podem exercer essa 

qualificação, dentre as quais, os pedagogos, psicólogos e assistentes sociais. 

Usualmente, os educadores sociais são remunerados para o exercício 

da função, porém, ainda existe um contingente considerável de voluntários.  

Na Europa, a formação do educador social é estruturada por meio de 

currículos específicos. No Brasil, os educadores sociais ainda necessitam ser 

mobilizados, politicamente, quanto à importância de sua profissão, devem 

entender sobre a abrangência da Pedagogia Social e a necessidade de uma 

formação permanente, que propicie um trabalho de qualidade e prática 

atualizados e bem planejados, junto às camadas mais empobrecidas da 

população.  

O pedagogo argentino, Ander-Egg (1995), reflete que a ausência de um 

perfil profissional definido para determinada função gera uma série de 

dificuldades no respectivo campo de atuação, inclusive no que se refere ao 

necessário conhecimento e segurança para exercer a função.  

A existência de uma formação teórica que atenda às demandas do 

educador social possibilitará uma melhor compreensão do universo das 

comunidades com as quais interage.   

 

Articular os princípios básicos da Pedagogia Social com a prática de 
educação comunitária torna-se relevante quando entendemos que a 
educação tem, no âmago, a intenção de transformação social e 
prescrições de tarefas educativas aos trabalhadores, em busca de 
plenitude da cidadania. O educador social tem, como desafio, a 
cultura contemporânea, na qual o trabalho com as crianças e 
adolescentes manifesta-se num emaranhado de conflitos sociais. 
Quanto aos jovens e adultos, englobam-se pelo stress do mundo, 
trabalho, preconceitos e condições mínimas para a convivência 
social. (GARRIDO, 2010, p. 20). 
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 No ano de 1984, na cidade de Brasília, foi realizado o I Seminário Latino 

Americano sobre Alternativas Comunitárias para Meninos de Rua; no ano 

subsequente, no mês de outubro, na cidade de São Paulo, a Coordenação do 

Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua promoveu um encontro 

de educadores sociais, sendo que o Prof. Paulo Freire esteve presente nos 

dois eventos. Devido à riqueza das discussões, foi editada ainda em 1985, uma 

publicação denominada “Paulo Freire & Educadores de Rua”, do qual 

extrairemos algumas reflexões. 

Cumpre ressaltar, que Paulo Freire é considerado o “maior 

representante” da Pedagogia Social Brasileira, por sua vasta obra ser 

internacionalmente reconhecida nesta perspectiva. A partir de 13 de abril de 

2012, por meio da Lei nº 12.612, é considerado o “Patrono da Educação 

Brasileira”.  

No encerramento do Seminário de 1984 foram apresentadas as 

seguintes conclusões sobre o perfil do educador de rua: 

 

- É perceptivo e sensível às causas das situações geradoras; 

- É aquele que respeita e não reprime. Aquele que tem senso de ajuda mútua e 

estimula a troca de experiências, reconhecendo e descobrindo novos valores 

significativos com o menor. Também aquele que está aberto e que é o amigo 

gratuito; 

- É flexível, capaz de reavaliar suas concepções e limitações e, com o menor, 

descobrir, na convivência do conflito, novas perspectivas de vida; 

- É aquele que estimula a ação participativa da comunidade, de forma que se 

veja o menor de rua como efeito de toda uma situação injusta, descobrindo 

modos de superar esta situação; 

- Ele não tem objetivo de “domesticar” o menor, como espera a sociedade em 

que vivemos; 

- Ele trabalha com o grupo, em grupo, visando sempre uma organização mais 

ampla; 

- É aquele que não abafa a denúncia dos menores; 

- Ele vai com tempo criar uma situação nova, provocadora de novas relações; 



40 
 

 
 

- É aquele que procura oferecer condições concretas para que os meninos 

superem suas necessidades. Ele não determina prazo para mudança de 

comportamentos; 

- O Educador de rua mantém uma relação de troca no processo educativo. 

 

 O Prof. Dr. Moacir Gadotti, ao iniciar o prefácio do livro “Pedagogia 

Social de Rua” (6ª edição, lançada em 2009) de autoria da Profa. Dra. Maria 

Stela Santos Graciani, manifesta sua satisfação – alegria cultural – como ele 

denomina, ao constatar a conclusão de “mais uma etapa dessa tarefa 

permanente de construção de uma pedagogia do oprimido”. 

 Trata-se de uma obra de referência para a Pedagogia Social Brasileira, 

neste país em que os estudos sobre o tema são recentes e escassos. 

 Para esta pesquisadora, que atua há mais de vinte e cinco anos como 

Coordenadora do Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, há que se ter uma atitude constante no 

que se refere a manter uma visão crítica e criadora da prática social. Exemplo 

disso foi a publicação no ano de 2011, do livro “Construindo Política com a 

Juventude – Pronasci/Protejo”, do qual é uma das Organizadoras, que 

apresenta uma série de experiências, no que se refere à formação e a prática 

do educador social. 

 

Muitos são os desafios na formação do educador social para a 
construção de sugestões e propostas para a sua prática educativa, 
principalmente aquelas que possibilitem e estimulem a participação 
de todos. Nesse sentido, considera-se primordial que os processos 
de formação dos projetos Ação 76 e Protejo tenham se instituído 
pelas vivências e relações entre educadores, coordenadores das 
entidades, gestores da SMCAIS/PMC e profissionais do CRAS/DAS 
que, por meio de jogos, brincadeiras, dinâmicas de grupo, danças, 
pinturas, desenhos, músicas, teatro, leitura e produção de textos, 
puderam experimentar as estratégias metodológicas, estimulando 
reflexões e debates para ampliar as ações pedagógicas e aprofundar 
os conteúdos das oficinas temáticas, dando condições para atuarem 
com eficiência na realização das atividades educativas com os 
jovens. (DELGADO, 2011, p. 81). 
 

  No que se refere aos estudos sobre o perfil do Educador Social no 

Brasil, há que se destacar a pesquisa promovida em 2001, pela Profa. Dra. 

Sueli Maria Pessagno Caro, que foi tema do artigo “Educador Social no 

trabalho com a criança e o adolescente: identidade e competências”, publicada 
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na Revista de Ciências da Educação do Centro Universitário Salesiano de São 

Paulo (UNISAL).  

Para CARO: 

 

Somente com a definição de sua identidade e de suas competências 
pode-se chegar a uma melhor qualificação e valorização desse 
profissional, e consequentemente exigir uma ação socioeducativa 
mais efetiva para seus destinatários. (2001, p. 210). 
 

Foram entrevistadas vinte pessoas de ambos os sexos, com idade 

média de 29 anos e cerca de quatro anos exercendo a função de educador 

social. O objetivo do estudo foi o de identificar “o que o educador define como 

responsabilidades, competências, habilidades, requisitos pessoais e áreas de 

conhecimentos necessárias para o exercício desta profissão”. 

Através das respostas ficou demonstrado por parte dos educadores 

sociais entrevistados, que existe uma significativa responsabilidade e 

compromisso de ordem pessoal, com a formação da criança e do adolescente, 

que se antecipa à formação profissional. 

Na pesquisa realizada por CARO (2001, p. 222), os sujeitos destacaram 

como competências e habilidades, as atitudes de compromisso, 

comunicabilidade, bom relacionamento (saber ouvir e manter o diálogo), 

criatividade, responsabilidade, coerência e paciência. O reconhecimento como 

profissional, no serviço ao próximo, foi apontado pelos entrevistados como uma 

necessidade e no quesito realização profissional, 80% dos entrevistados 

indicaram a importância de contribuir com o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, afirmação anteriormente manifestada no item referente às 

responsabilidades. 

A pesquisadora conclui no artigo citado (p. 227), que “a espera de um 

reconhecimento profissional decorre da não valorização deste trabalho e da 

não consciência da dignidade de quem o recebe”.  

FREIRE (1985) instiga os educadores sociais de rua, a refletirem sobre a 

busca de autenticidade do educador. “O educador é educador mesmo e não 

tem por que ter vergonha de sê-lo. E o educando é educando mesmo. A 

questão que se coloca é saber qual é o papel deste educador com o 

educando”. 
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2.2 – Competências do Educador Social  

 

Na trajetória profissional, o educador social necessita desenvolver o que 

ROMANS (2003, p. 126) denomina “capacidades”, às quais consideramos 

competências, que serão construídas e estimuladas, mediante uma formação 

constante e diversificada, sejam elas de caráter inicial, como um curso de 

graduação, quanto opções de formação continuada, por meio de cursos de 

extensão universitária, pós-graduação, congressos e eventos correlatos. Esta 

formação aliada ao conhecimento adquirido por meio das experiências práticas 

propiciarão condições adequadas para a atividade profissional, na busca de 

soluções educativas para as demandas de ordem econômica, social e cultural. 

Cumpre ressaltar que vários autores apresentam uma série de “habilidades e 

competências” a serem observadas pelos educadores, porém deve-se 

considerar que estas não podem ser “exigidas”, sem as devidas condições e 

oportunidades para desenvolvê-las. 

Mercè Romans (2003) classifica as capacidades inerentes ao educador 

social, em cinco grupos: 

 

Capacidade de elaborar projetos educativos 

A elaboração de projetos educativos advém de demandas que podem 

ser de ordem individual ou coletiva, que buscam atenuar e/ou resolver as 

dificuldades apresentadas por esses sujeitos. O educador social além de 

elaborar projetos de colaboração educativa, deve acompanhar sua aplicação e 

avaliação.  

 

Capacidade de intervir no projeto educativo 

Mediante a implantação do projeto e o surgimento de possíveis ajustes 

ou novas necessidades, o educador deverá ser capaz de intervir no processo, 

visando adequá-lo. Portanto, trata-se de um processo constante de criação, de 

“fazer e refazer” a prática. Estas afirmações são consonantes com as palavras 

de GRACIANI, sobre o educador social de rua, que exerce um papel 

fundamental no processo de construção do conhecimento por parte do 
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educando. Por meio desta mediação, fica demonstrada a competência do 

educador. 

 

Um mediador do diálogo do educando com o conhecimento. 
Assumindo a intervenção, a diretividade do processo, revê a 
diferença entre o seu saber e o saber do educando e compromete-se 
com a assimetria inicial, caminhando na direção de diminuir 
gradativamente essa diferença. Ter intencionalidade, dirigir, é ter uma 
proposta clara do trabalho pedagógico, é propor e não impor, é 
desafiar o educando para aprender a pensar, elaborar e criar 
conhecimentos (GRACIANI, 2009, p. 208). 
 

Capacidade de trabalhar em equipe 

ROMANS (2003) destaca a importância do trabalho em equipe de forma 

interdisciplinar. Portanto, interagir com profissionais de outras áreas e 

formações, obtendo mediante essa convivência, a incorporação de técnicas e 

abordagens atualizadas que contribuirão para incrementar o trabalho 

educativo.  

 

A presença do Educador Social de Rua não foi inventada para ser 
mais um na equipe, ela aparece em razão da necessidade constatada 
no trabalho do dia a dia, frente ao reconhecimento da ineficiência 
institucional repressora e isolada, na busca de um atendimento a 
esse contingente espoliado que são os meninos de rua, filhos dos 
expropriados dos meios de produção. (FREIRE, 1985, p. 7). 

 

Capacidade de formação contínua 

O educador social deve mostrar-se disposto a “aprender a aprender” 

individualmente, a partir de suas experiências e coletivamente, com os demais 

profissionais de sua equipe. Constantemente buscar alternativas que agreguem 

conhecimento e crescimento à sua formação. 

 

Capacidade de gerir recursos 

Esta capacidade não se refere apenas a gerir recursos de ordem 

financeira, algo imprescindível, no perfil das instituições que o educador social 

comumente atua. Gerir recursos humanos também se mostra um grande 

desafio que demanda do educador social, a capacidade de análise, a partir de 

uma perspectiva educativa, no sentido de suscitar nas pessoas, suas aptidões 

e uma maneira eficaz de colocá-las em prática. 
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2.3 – Funções exercidas pelo Educador Social  

 

Ao se referir ao que o educador social faz e o que se espera que efetue 

ROMANS (2003, p. 116), considera os ambientes em que as ações se 

realizam. Segundo a autora, ocorrem as funções no meio externo, interno e as 

de gestão se manifestam em ambos os meios.  

 A transformação social seja no âmbito individual, quanto coletivo faz 

parte da realidade do educador social. Sua práxis acompanha o contexto das 

comunidades e instituições em que atua possibilitando uma ação política. Ao 

mesmo tempo, este profissional necessita estar atento, no sentido de conhecer 

a realidade, apoiar a defesa dos direitos dos educandos e das comunidades 

em que estão inseridos, zelando pelos princípios da cidadania, sem, contudo, 

tornar-se o protagonista do processo.  

 

O educador precisa se identificar com a criança sem perder sua 
individualidade, buscando com as crianças as propostas para suas 
inquietações do “existir no mundo”. Fazendo a história com a criança. 
Isto pressupõe a democratização do poder, ou seja, ceder à 
participação nas decisões de todas as situações de processo 
educativo. (FREIRE, 1985, p. 7). 

 

O educador social pode exercer a função de mediador nas relações 

políticas, na defesa dos interesses das instituições que trabalha, na 

manutenção ou construção de redes de interesse, entre diferentes grupos, seja 

na recuperação do diálogo ou mediação de conflitos entre educadores, 

educandos e suas famílias. 

A observação e o acompanhamento dos educandos em situações-limite, 

como ocorre no trabalho junto aos jovens em conflito com a lei, trata-se de 

outra função exercida pelo educador social. De acordo com GRACIANI (2009, 

p. 309), a Pedagogia Social além da competência técnica demanda por parte 

do educador social a solidariedade humana e o compromisso político com o 

educando. 

Portanto, tratam-se de múltiplas relações no âmbito político, institucional 

e pessoal, que demandam preparo, sensibilidade e formação por parte do 

educador. A necessidade de buscar condições de diálogo, entre diferentes 

grupos da comunidade por meio de políticas públicas, que propiciem formação 
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humana e profissional, com o objetivo de criar oportunidades de mudança, 

além de situações frequentes de resolução de conflitos, podem ocasionar ao 

educador social, desgastes que geram desequilíbrios de ordem física e 

psicológica que necessitarão de apoio ao profissional. 

Cumpre ressaltar, que a função de coordenador exige do educador 

social, uma formação ainda mais sólida, com destaque para a área de 

planejamento e políticas públicas, visto que nestas ocasiões, comumente 

participa como gestor dos projetos sociais. Atuando na coordenação, orienta e 

acompanha a equipe no desenvolvimento de ações preestabelecidas, 

buscando salvaguardar as metodologias delimitadas para determinado 

programa, projeto ou atividade; para isso, necessita de formação na área de 

relações humanas e tecnologia. 

 

É preciso discussão sobre a carência de uma prática de Formação 
Permanente que permita, ao Educador e Educadora Social, 
manterem-se atualizados, tanto no que diz respeito à Legislação 
Cidadã, como também em novos métodos e práticas substantivas, 
proporcionando uma visão ampla e profundamente capaz de 
assegurar uma boa qualidade no desempenho de sua função. 
(ARAUJO e PARENTE, 2010, p. 34). 

 

Mediante o exposto, consideramos que o educador social participa do 

processo de transformação por meio de estratégias e recursos educativos. 

SERRANO (2003, p. 142), apresenta a definição sobre o educador social, 

contida no Documento BR/1387685, do Parlamento Europeu, divulgada em 

1995: “Profissionais que realizam uma tarefa educativa através da convivência 

cotidiana e métodos pedagógicos relacionais fora da vida escolar”.  

Paulo Freire, em 1985, por ocasião do encontro com os educadores de 

rua, afirmou que o processo libertador proposto pela educação transformadora 

tem criado condições de surgimento de agentes multiplicadores da mesma 

filosofia e engajados na mesma luta contra as injustiças sociais que geraram o 

menor marginalizado. Entretanto ressaltou: “muitas vezes se faz o que se pode 

e não o que se gostaria de fazer. Há limites econômicos, limites ideológicos, 

sociais, limites históricos, limites de conhecimento. Não há prática livre do 

limite. Toda a prática tem uma demarcação.” (FREIRE, 1985, p. 22).  
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2.4 – Áreas de atuação do Educador Social  

 

O educador social, para MACHADO (2008), tem como referência a 

Pedagogia Social. Sua intervenção, se caracteriza por ser de ordem 

socioeducativa, o que lhe permite atuar em uma ampla diversidade de espaços 

de abrangência comunitária e institucional. 

Visto tratar-se de uma profissão recente, com funções polivalentes, o 

campo de atuação do educador social brasileiro, ainda requer sistematização 

no que se refere às habilidades e competências, aliadas a uma maior 

qualificação.  

Portanto, a atuação profissional do educador social é complexa, 
exigindo um constante exercício reflexivo, no qual suas práticas 
educativas devem estar conectadas a um projeto mais amplo e que 
supere a simples execução de atividades. (NATALI; PAULA, 2009, p. 
234). 
 

 Machado (2008, p. 116), considera a Pedagogia Social, como uma das 

áreas no campo de Trabalho Social e utiliza a classificação de Quintana (1993), 

para designar treze possíveis “especialidades de atuação” do educador social: 

1) infância com problemas (ambiente familiar desestruturado, abandono); 

2) adolescência (orientação pessoal e profissional, tempo livre, férias); 

3) juventude (política de juventude, associacionismo, voluntariado, 

atividades, emprego); 

4) família em suas necessidades existenciais (famílias desestruturadas, 

adoção, separações); 

5) terceira idade; 

6) deficientes físicos, sensoriais e psíquicos; 

7) pedagogia hospitalar; 

8) prevenção e tratamento das toxicomanias e do alcoolismo; 

9) prevenção da delinquência juvenil (reeducação dos dissocializados); 

10)  atenção a grupos marginalizados (imigrantes, minorias étnicas, presos e 

ex-presidiários); 

11)  promoção da condição social da mulher; 

12)  educação de adultos; 

13)  animação sociocultural. 
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2.5 – Projeto de Lei nº 5346/2009 

 

 Cumpre ressaltar que tramita no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 

5346, de 2009, de autoria do Deputado Chico Lopes, que dispõe sobre a 

criação da profissão de educador social. Em 14 de dezembro de 2011, o 

parecer do relator deste projeto, Deputado Angelo Vanhoni foi aprovado por 

unanimidade pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados. 

 O projeto propõe que “o Ministério da Educação (MEC) se responsabilize 

pela elaboração e regulamentação da Política Nacional de Formação em 

Educação Social”.  

 Em janeiro de 2009, a ocupação de Educador Social foi incluída na 

Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 

“5153-05 – Educador Social. Descrição Sumária: Visam garantir a 

atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. 

Procuram assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, 

identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e 

tratamento”. 
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“Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a 

corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer 

certo”. 

… “Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 

professor formador”.  

                (Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, 30. ed. 2004, p. 34 e 38-39) 
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CAPÍTULO 3 

 

A FORMAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL 

 

3.1 – A formação dos Educadores na Contemporaneidade  

 

Para embasar a reflexão sobre a formação do educador social torna-se 

necessário discorrer sobre a formação dos educadores no mundo 

contemporâneo e sua intrínseca relação com a escola, considerando que esta 

Instituição não tem sua origem na atualidade.  

FELDMANN (2003), ao analisar as “Questões contemporâneas: mundo 

do trabalho e democratização do conhecimento” apresenta, mediante uma 

detalhada retrospectiva histórica, a relação entre a educação e o mundo do 

trabalho, considerando as transformações vivenciadas na sociedade: 

 

Para as pessoas que se dispõem a realizar uma análise crítica e que 
queiram efetivar mudanças na educação, essa questão se coloca 
como nuclear num processo que tenha como parâmetro o 
desenvolvimento de políticas educacionais voltadas para a 
democratização do conhecimento, no sentido de aperfeiçoar a 
qualidade social da formação dos educadores e, consequentemente, 
da escola brasileira. (FELDMANN, 2003, p. 127). 
 

 Entende-se que com o advento da tecnologia, que a pesquisadora 

classifica de “Terceira Revolução Industrial (a revolução microeletrônica)”, 

concomitantemente, as transformações nas relações de trabalho impactaram 

no desenvolvimento educacional, resultando na necessidade de maior 

qualificação dos trabalhadores para atuarem nas novas linhas de produção 

evidenciando, que o conhecimento está relacionado aos processos de 

produção.  

 Percebe-se que a substituição do modelo taylorista-fordista, tão bem 

fundamentado por FELDMANN (2003), cede espaço para um trabalhador que 

apresenta um perfil “que demonstre um conhecimento mais amplo do processo 

de trabalho”, respaldado pela flexibilidade e liderança dentre outras 

habilidades. Essas mudanças significativas no mundo do trabalho demandam 

por parte das instituições de ensino, uma reavaliação no seu posicionamento e 
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por parte dos educadores, mudanças de postura, configurando que a “escola” 

deve permanecer atenta às transformações na sociedade visando oferecer ao 

educador uma formação, que consolide seu papel de mediador no processo 

ensino-aprendizagem. 

 Na contemporaneidade, para SOUZA (2011), uma das dimensões da 

Educação Social é a politicidade. 

 

Não se educa apenas pela transmissão de conhecimentos. É 
necessário saber desenvolver habilidades de conhecimento e de 
aprendizagem fundadas na interação entre sujeito, objeto, realidade e 
compromissos éticos. (SOUZA, 2011, p. 67). 

  

A presença na educação do elemento político como ato político é para 

GRACIANI (2009, p. 56), um dos pontos fundamentais da contribuição 

freireana. Para a pesquisadora, isto ocorre de forma mais significativa a partir 

da segunda metade do século XX “como análise da forma específica que 

adquire a opressão social no interior do processo educativo de construção e 

produção de conhecimentos e cultura”.  

 Para atender as demandas do educador social, que fazem parte de um 

contexto novo de conhecimento, torna-se necessária nos programas de 

formação universitária, uma estreita parceria entre as Instituições de Ensino 

Superior, entidades públicas e privadas na elaboração deste currículo. 

SERRANO (2003, p. 150), ressalta que é importante que as universidades 

busquem a colaboração de profissionais com alguma formação no âmbito 

acadêmico, para que, mesmo como professores convidados, possam 

apresentar suas contribuições nos cursos de formação. 

Na Alemanha, o educador social é preparado para desempenhar suas 

funções nos mais variados campos de trabalho. SERRANO (2003, p. 153) cita 

a Escola Superior de Dortmund, em que o alunado adquire suas competências 

profissionais, respaldadas em bases científicas, mediante o aprendizado e a 

análise dos problemas sociais e individuais, adequando seus campos de ação 

e sua prática profissional. Ao longo do curso, o aluno deve demonstrar que é 

capaz de integrar a teoria e a prática, o que segundo a autora, possibilitará a 

assimilação dos princípios, estruturas e conceitos necessários para enfrentar 

as diferentes situações do cotidiano.  
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3.2 – Propostas de Formação Universitária  

 

Quanto à formação dos educadores sociais tomando como referência, a 

experiência espanhola, ROMANS (2003) considera que a Universidade deve 

estar comprometida com essa formação, em âmbito permanente: 

 

Entendemos que a universidade não acaba sua missão dedicando-se 
somente à preparação dos educadores sociais em sua formação 
social, quer dizer, como se seu objetivo educativo começasse e 
concluísse com a diplomação. Nós pensamos que as universidades 
devem envolver-se nos planos de formação continuada de ditos 

profissionais. (ROMANS, 2003, p. 165). 
 

 Violeta Nuñez, na entrevista que concedeu ao jornal da Universidade 

Estadual de Maringá em 2001, quando questionada sobre a formação do 

educador social, ponderou que não existe um padrão universal. Ao mesmo 

tempo considera imprescindível que esse profissional seja flexível, capaz de 

trabalhar em equipe e sensível para enxergar no outro, a alteridade. Ao falar da 

estrutura curricular dos cursos universitários ligados à Pedagogia Social afirma 

que “os cursos universitários ligados à educação social têm em seus currículos 

um foco em práticas de pedagogia e educação social, arte, recursos didáticos e 

expressões culturais. O mais importante, no entanto, é fazer com que os 

educadores sociais tenham condições de transferir seus saberes para as mais 

diversas áreas”. 

 Neste sentido, SOUZA (2011), considera que a formação do Educador 

Social é permanente e ocorre em todos os momentos por meio da práxis, 

consolidando-se como contínua, devido às ações do cotidiano que promovem 

mudanças nas formas de ser, pensar e agir. 

 Para CARIDE (2005), a Pedagogia Social permanece em processo de 

construção enquanto ciência, contribuindo ao longo de sua trajetória, com os 

saberes pedagógicos e sociais. Por meio da obra “As fronteiras da Pedagogia 

Social”, o Prof. Caride, atual presidente da Sociedade Ibero-Americana de 

Pedagogia Social, considera imprescindível que a educação tenha um lugar de 

destaque como protagonista, na defesa das garantias plenas de cidadania. Por 

meio de uma ampla pesquisa junto a cursos de gradução e pós-graduação 
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consolidou sua definição da Pedagogia Social como ciência, enfatizando que é 

necessário pesquisar, conceituar e sistematizar os conhecimentos referentes à 

prática do educador social.  

A Congregação Salesiana desenvolve em todos os continentes - 

atualmente em 130 países - um significativo trabalho na área socioeducativa, 

no atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade social. Nesse contexto, existe uma constante preocupação em 

formar os milhares de educadores sociais que desenvolvem seu trabalho nas 

Instituições Salesianas.  

O Prof. Dr. Geraldo Caliman, padre salesiano que realizou na Itália, seu 

mestrado em Pedagogia Social em 1990 e doutorou-se em Educação pela 

Università Pontificia Salesiana em 1995, além de atuar como professor na 

mesma universidade por dez anos e coordenar o Programa de Mestrado e 

Doutorado em Pedagogia Social no período de 1998 a 2000, ressalta que a 

Universidade Salesiana de Roma oferece o curso de Pedagogia Social, por 

meio da Faculdade de Ciências da Educação. O curso está estruturado com 

disciplinas pedagógicas, psicológicas, humanísticas, sociológicas, jurídicas, 

técnicas e de animação cultural. Algumas das disciplinas ministradas: 

Pedagogia das Relações Humanas, Pedagogia da Reeducação de Menores, 

Pedagogia Intercultural, Pedagogia da Comunicação Social, Educação e 

Ciências da Religião, Processos Formativos e Formação de Adultos, Biologia 

da Educação, História da Educação e da Pedagogia, Prevenção e Tratamento 

da Toxicodependência e Sistema Preventivo na História. CALIMAN (2009) 

ressalta que a área mais extensa no currículo é a da ciência pedagógica 

(31,2% do conjunto de disciplinas oferecidas). A Pedagogia Geral e a 

Pedagogia Social estão na base da formação e são aprofundadas nas 

dimensões da Pedagogia Familiar, Pedagogia Especial e Educação de Adultos. 

A formação se complementa através de seminários e estágios ligados ao tema. 

 

O programa de Pedagogia Social mantido pela Università Pontificia 
Salesiana di Roma (UPS) tem como objetivo a formação de experts, 
pesquisadores, docentes e operadores com competência 
sociopedagógica no setor da Educação, da prevenção e da 
reEducação de sujeitos em idade evolutiva, com problemas de 
marginalização, desadaptação social e comportamento desviante. 
(CALIMAN, 2009, p. 54). 
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  Atualmente, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o Curso 

de Pedagogia desenvolve estudos visando implantar o Curso de Graduação 

em Pedagogia Social. A matriz curricular é composta de seis módulos, 

ministrados em seis semestres. 

 - Módulo I – Contexto Sóciocultural e Concepções de Pedagogia Social. 

Destaque para as disciplinas: Estado e Sociedade Civil / Políticas 

Públicas Sociais e Comunitárias. 

 - Módulo II – Pedagogia Social e Procedimentos Metodológicos. 

Destaque para as disciplinas: Sociedade e Comunidade / Direitos 

Humanos, Movimentos Sociais e Cidadania / Sistema de monitoramento 

e avaliação de Programas e Pedagogia Social. 

 - Módulo III -  Fundamentos Teóricos-Conceituais da Pedagogia Social. 

Destaque para as disciplinas: Educação permanente especial e medidas 

socioeducativas / Visão antropológica da realidade. 

- Módulo IV – Serviços sóciocomunitários, redes de comunicação e 

processos de intervenção da Pedagogia Social.  

Destaque para as disciplinas: Projetos sociais: elaboração, 

financiamento e avaliação. / Serviços comunitários e redes de 

comunicação e proteção social. 

- Módulo V – Fundamentos e práticas das políticas públicas ligadas à 

Pedagogia Social. 

Destaque para as disciplinas: Relação Família, Escola e Comunidade. / 

Arte, Ludicidade e Educação Transformadora. 

- Módulo VI – Fundamentos estratégicos da ação pedagógica sócio-

histórica. 

  Destaque para as disciplinas: Pedagogia Social e Saúde / 

Sociopsicodrama do papel profissional / Justiça Social e Políticas de 

Segurança. 

  Mediante o exposto, considera-se que propostas como essas, buscam 

ultrapassar os conteúdos formais vigentes, em busca de concepções que 

ampliem a visão de mundo de educador social, por meio de “práticas de 

cidadania”, construídas por meio de referenciais metodológicos, que 

contemplem diversas dimensões tais como: justiça, defesa dos direitos 

humanos, arte e ludicidade 
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A finalidade da educação não pode almejar o crescimento econômico se 

não houver desenvolvimento humano, afirma PETRUS (1997): 

 

Ao longo do século XXI, a desejada igualdade de oportunidades 
exigirá uma educação pluridimensional e democrática. Necessitamos 
de uma educação que nos ajude a compreender a realidade social, 
uma educação que facilite o trânsito da assistência administrativa à 
associação multicultural (p. 37). 

     

  No Brasil, a Rede Salesiana de Ação Social (RESAS) firmou no ano de 

2009, uma parceria com a Universidade Católica de Brasília, com o objetivo de 

oferecer um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Social a 

distância. O curso de 360 horas composto de módulos sobre o Panorama da 

Educação Social, Metodologia da Educação Social, Gestão Social, Identidade 

Salesiana na Prática Social, dentre outros temas, contribuiu para a formação 

de educadores sociais de todas as regiões do país.  

  No final da década de noventa, na cidade de São Paulo, o Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) deu início em julho de 1998, no 

Campus localizado no bairro da Lapa, a um curso de extensão em Educação 

Social, com carga horária de 80 horas, que devido ao seu ineditismo reuniu na 

sua primeira edição, 183 educadores oriundos de diversas regiões do país. A 

equipe de docentes do UNISAL, dentre eles, a Profa. Dra. Sueli Maria 

Pessagno Caro, conhecida no meio acadêmico por suas pesquisas sobre a 

Pedagogia Social e mais especificamente sobre o perfil do educador social 

brasileiro, tiveram a iniciativa de organizar o curso por sentirem, mediante sua 

prática junto aos educadores das instituições socioeducativas salesianas, a 

ausência de fundamentos teóricos que direcionassem a prática desses 

profissionais, principalmente junto aos jovens em situação de risco. No 

encerramento do curso de extensão, mediante pesquisa avaliativa referente às 

necessidades de formação desses educadores ficou expressa a demanda 

premente, do oferecimento de um curso de especialização. Os módulos do 

curso de extensão permaneceram ministrados em São Paulo, nos meses de 

janeiro e julho até o ano de 2002. 

   Visando atender a demanda apresentada por meio da pesquisa com os 

educadores sociais, o UNISAL iniciou a partir do ano de 2001, na Unidade 

Campinas/São José, o oferecimento do Curso de Especialização em 
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Pedagogia Social, com o objetivo de qualificar o educador social, para o 

trabalho com a criança e o adolescente oferecendo subsídios nas áreas 

sociojurídica, psicológica e pedagógica. Inicialmente, as disciplinas atribuíam 

maior ênfase ao trabalho desenvolvido junto à criança e o adolescente. A partir 

de 2006, a grade curricular de 360 horas foi redirecionada para todas as faixas 

etárias e atualmente apresenta a seguinte composição: 

  Conceitos de Educação Social e Intervenção Socioeducativa; 

Doutrina de Proteção Integral; 

Educação como Prática de Liberdade e Valores; 

Formação do Povo Brasileiro e Análise da Conjuntura Nacional; 

Fundamentos Antropológicos da Educação Social; 

Gestão do Terceiro Setor; 

Metodologia do Trabalho Científico; 

Planejamento e Elaboração de Projetos Sociais; 

Políticas Públicas; 

Psicologia da Criança e do Adolescente; 

Tópicos da Adolescência: drogadição e sexualidade. 

 

Ao longo desse período, o curso do UNISAL de Pós-graduação Lato 

Sensu em Educação Social tem formado vários especialistas que atuam nas 

Instituições Salesianas e demais entidades de São Paulo e outros Estados da 

Federação, além de representantes da Rede Pública de Educação. 

Atualmente, o UNISAL aguarda a aprovação pelo Ministério da 

Educação do curso em nível técnico de Pedagogia Social, que será ministrado 

na cidade de Campinas. 

Toda essa estrutura de formação continuada serviu de referência teórica 

e metodológica, para a consolidação da identidade sociocomunitária do 

Mestrado em Educação do UNISAL, que propõe uma perspectiva 

transformadora na formação do educador social. 

A partir dessas experiências pioneiras, o trabalho dos professores do 
Programa de Mestrado em Educação desenvolveu-se no sentido de 
definir uma área de concentração que ao mesmo tempo se 
identificasse com a educação salesiana, que tem compromissos 
educativos sociais e comunitários, e pudesse atender às expectativas 
dos docentes, também comprometidos com a transformação da vida 
social, sobretudo no que concerne à situação e à consciência dos 
indivíduos e comunidades. (MARTINS, 2010, p. 49).  
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Cumpre ressaltar, que por meio do Programa de Mestrado em Educação 

do UNISAL, recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), desde 2005 e ministrado na Unidade Americana, 

formaram-se mais de setenta mestres. 

Considera-se que mediante a formação respaldada por uma base de 

conhecimentos abrangente e crítica, no que tange inclusive às políticas 

públicas, a uma visão de direitos e deveres sociais e engajamento político, o 

educador social contribuirá com sua atuação profissional, junto à comunidade 

que atua, no despertar da compreensão da sua realidade, em busca de uma 

possível mudança na sua condição socioeconômica. 

GRACIANI (2009) destaca a importância de aprofundar o referencial 

teórico, pesquisando novas produções científicas e ao mesmo tempo 

comparando as diferentes visões de autores, o que propiciará a construção de 

“novo referencial teórico integrado, organizado e coerente, no processo 

dialético, trabalhoso e permanente da construção/desconstrução, 

inclusão/exclusão, sempre em busca das leis universais da vida”.  
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“Precisamos da educação ao longo da vida para termos escolha. Mas 

precisamos dela ainda mais para preservar as condições que tornam essa 

escolha possível e a colocam ao nosso alcance”.  

        (Zygmunt Bauman, Vida Líquida, 2. ed. p. 166) 



58 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante as reflexões dos autores citados neste trabalho e as 

indicações provenientes da pesquisa bibliográfica que realizamos, 

consideramos em consonância com FELDMANN, que a formação do educador 

brasileiro é uma questão social, que pode se tornar uma grande aliada da 

democratização da educação. Infelizmente, ainda constatamos neste 

segmento, a ausência de políticas públicas. É necessário desmistificar o 

conceito de que a “escola” é responsável pela resolução de todos os problemas 

da sociedade. A função social da escola é a de produzir o conhecimento.  

 

O compromisso da escola é sempre com a produção do 
conhecimento, na perspectiva da formação da cidadania de seus 
sujeitos. É sempre viver com projetos de mudança. O professor torna-
se um ser que vive, elabora e transforma projetos. Efetivar mudanças 
na escola é compartilhar da construção do projeto político que 
transcende a dimensão individual, tornando-se um processo coletivo. 
(FELDMANN, 2009, p. 80). 
 

Tomando como exemplo as experiências de outros países, a formação 

dos educadores sociais deve contemplar as questões socioculturais, tendo 

como objetivo maior, a consolidação de um projeto que contemple em âmbito 

nacional, a Pedagogia Social, no que se refere à formação acadêmica e 

práticas específicas, o que pressupõe o apoio e aprofundamento às iniciativas 

existentes, além de efetivos incentivos à ampliação de pesquisas na área.  

Para PETRUS (apud ROMANS; PETRUS; TRILLA, 2003, p. 52): 

 

Em nossas complexas sociedades, a educação é responsabilidade de 
toda a sociedade. É resultado das instituições e das formas de 
relação. As cidades possibilitam ou limitam a educação de seus 
cidadãos e a economia tem mais influência pedagógica que a própria 
escola ou as políticas sociais. 

 

Com isso, considera-se que o educador social mediante o conhecimento 

da realidade seja capaz de desenvolver uma postura crítica, acompanhada de 

uma efetiva ação política na sua prática. Cumpre ressaltar, que ao se iniciar 

uma reflexão sobre a educação brasileira sob uma ótica mais ampla e 

libertadora, dá-se início a um efetivo entendimento sobre as relações do 

homem com a sociedade.   
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FELDMANN (2005, p. 46), ao refletir sobre a escola brasileira como 

espaço de construção e socialização do conhecimento, considera 

indispensável que “o professor se envolva com a formação da cidadania, na 

qual se inclui o aluno trabalhador”. Desta maneira, um entendimento prévio da 

realidade do educando, da sua dimensão de mundo, propiciará uma efetiva 

interação socioeducativa. 

Observa-se a carência de programas didático-pedagógicos organizados 

e sistematizados em prol da formação do educador social, possibilitando a 

valorização deste profissional e, por conseguinte, seu reconhecimento pela 

sociedade. 

SERRANO (2003, p. 16) afirma que “a Pedagogia Social, necessita de 

uma investigação constante e profunda com o objetivo de consolidar este 

âmbito de conhecimento e abrir novas linhas de ação socioeducativa”. Desta 

forma, considera-se que no Brasil, a Pedagogia Social ainda carece de 

embasamento do ponto de vista teórico e metodológico, de uma identidade 

própria. Convém destacar que existe um “grupo articulado” que tem buscado 

mudar essa realidade, por meio da produção científica, da mobilização da 

comunidade universitária e do poder público. Considera-se que essas 

iniciativas permeadas por discussões coerentes, contribuam para consolidar os 

referenciais teóricos. 

 Entende-se que há necessidade de sistematizar a Pedagogia Social 

para a formação do educador social brasileiro, de modo que seja possível 

“transitar pela contemporaneidade”, contando com subsídios consistentes, 

referenciados na transformação social. Cumpre ressaltar que na formação do 

educador social, as experiências educativas interdisciplinares devem ser 

valorizadas, visto que é imprescindível considerar o contexto vivido pelo 

educador.  

Outra questão fundamental é o incentivo do “espírito de equipe”. Dessa 

forma - haverá a articulação entre a teoria e a prática - as práticas serão 

estimuladas a desenvolverem valores consonantes com os princípios de 

cidadania e autonomia permitindo que visões, por vezes consideradas 

heterogêneas, busquem os mesmos objetivos, no sentido de oferecerem 

respostas educativas às demandas de ordens sociais, econômicas e culturais. 
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SACRISTÁN (2002) considera que nascemos para a vida e para 

conviver socialmente. O desejo do outro, a vontade do outro é que faz com que 

nos formemos. Portanto, nossa identidade é formada e constituída na relação 

com o outro. De nada vale impor uma determinada formação ao educador 

social, sem considerar e entender a sua realidade. 

A afirmação de GRACIANI (2009) consolida nossa visão sobre a 

importância da Pedagogia Social, que considera o homem capaz de assumir-se 

como sujeito de sua história e da História na formação e prática do educador 

social. 

O grande “apelo” da Pedagogia Social está no caráter emancipatório das 

práticas cotidianas, principalmente junto às pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. O social representa o autônomo, que possui um sentido 

próprio, que não pode ser reduzido às estruturas sociais. A Pedagogia Social é 

uma política do social. Lembrando que Paulo Freire, recomendou aos 

educadores “escrevam pedagogias e não sobre pedagogias”, desenvolvendo 

técnicas adequadas para saber agir com a diversidade da população, dos 

sujeitos sociais, o educador social contribuirá efetivamente para que os 

educandos sejam capazes de alcançar a tão almejada transformação social. 
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