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Numa época de confusão e sangue, 

Desordem ordenada, arbítrio de propósito, 

Humanidade desumanizada 

Para que imutável não se considere 

Nada. 

 

A exceção e a regra  
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RESUMO 

 

DIETZ, K. G. Educadores sociais que atuam no contraturno escolar junto a crianças e 

adolescentes: os sentidos e significados atribuídos a sua atividade. 163p. Dissertação 

(Mestrado em Educação: Psicologia da Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2013. 

 

 

O presente estudo objetiva ampliar os conhecimentos produzidos acerca da prática realizada 

por educadores sociais, aproximando-se dos sentidos e significados que um educador social 

que trabalha no contraturno escolar constitui para a atividade que desenvolve em uma 

instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Esse estabelecimento, criado e localizado em uma comunidade próxima da cidade de São 

Paulo, é uma fundação pública, cujas diretrizes e missão estão focadas em assegurar os 

direitos da infância e da juventude. A perspectiva teórica adotada no estudo é a da Psicologia 

Sociohistórica. Os dados foram produzidos mediante entrevistas junto a um educador social: 

um homem, Daniel, com oito anos de experiência na instituição, responsável pelas oficinas de 

circo. O material foi gravado, transcrito, sistematizado e analisado de acordo com a proposta 

de Aguiar e Ozella (2006, 2013), que é de construir Núcleos de Significação, no intuito de 

conseguir, paulatinamente, uma maior aproximação das zonas de sentido. Por meio da análise 

dos dados, notou-se que, inicialmente, Daniel chegou a esta posição por necessidade 

financeira e, por isso, não percebe a si mesmo como um educador social. Iniciou sua carreira 

sem qualquer formação ou até mesmo informação sobre a área, sentindo que, para exercer 

suas funções, precisava aperfeiçoar-se. Revela-nos um cenário de incerteza, em que pode ser 

considerado profissional e, ao mesmo tempo, não. Ele requer suporte teórico, mas não tem 

acesso de forma adequada e tempo para trocar experiências com seus colegas de trabalho. A 

intenção de realizar uma práxis transformadora está presente, no entanto, esse caminho ainda 

é frágil e pouco definido, incapaz de revelar as desigualdades sociais e ser um meio efetivo de 

mudança. A própria teoria que fundamenta esta prática deve ser revista, considerando a 

dicotomia existente entre social e educacional. Precisamos pensar que a educação social, 

embora não regulamentada como uma profissão, deve ser entendida como uma atividade que 

requer estudos aprofundados, pois não depende apenas de uma habilidade prática, mas 

também de uma postura crítica em relação à sociedade.   

Palavras-chave: Psicologia Sociohistórica, Sentidos e Significados, Educação Social, 

Educador Social. 
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ABSTRACT 

The present study intends to extend the knowledge concerning the practice performed by 

social educators by approaching the meanings and senses constructed by a social educator 

who works during the school’s extra-curricular period, performing activities developed in an 

institution that serves children and adolescents at vulnerable and social risk. This institution, 

established and located in a suburb near the city of São Paulo, is a public foundation whose 

mission and guidelines are focused on ensuring the rights of children and youths. The 

theoretical perspective adopted in the study is that of Socio-Historical Psychology. Data was 

produced through interviews with a social educator: a man named Daniel, with eight years of 

experience in the institution having been responsible for circus workshops. The material was 

recorded, transcribed, systematized and analyzed according to Aguiar and Ozella’s (2006, 

2013) proposal, aiming to build several nuclei of meaning, in order to achieve, gradually, 

more specific areas of meaning. Through the analysis of the data, it was noted that Daniel 

initially came to this position through financial necessity and because of this, did not perceive 

himself as a social educator. He began his career without any training or even information 

about the area, feeling that, to perform his duties, he needed self-improvement. He reveals a 

scenario of uncertainty, which can be considered professional and, at the same time, not. He 

requires theoretical support but he does not have access to it in the proper way and has no 

time to exchange experience with his fellow workers. The intention of making a 

transformative praxis is present, however, this path is still tenuous and poorly defined, unable 

to uncover social inequalities and be an effective means of change. The theory itself that 

supports this practice needs to be revised, considering the current dichotomy between society 

and education. We need to think that social education, although not regulated as a profession, 

needs to be understood as an activity that requires extensive studies, because it depends not 

only on a practical skill, but also on a critical stance towards society. 

Keywords: Socio-historical Psychology, Senses and Meanings, Social Education, Social 

Educator. 
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1. Introdução 

O Brasil é um país que nos mostra, diariamente, desigualdades injustas e 

desnecessárias. Grande parcela da população, excluída de setores básicos e estruturais da 

organização social, não vincula tal questão a um componente histórico, naturalizando assim 

um processo que é constituído socialmente, em suas contradições. A sociedade e nenhum 

aspecto dela podem ser explicados sem considerar a enorme desigualdade social e econômica 

que nos envolve, sendo uma delas a pobreza. Maciel (2008) aponta que a pobreza é um das 

implicações da desigualdade, e cidadãos, inseridos neste contexto, podem não ser 

reconhecidos como sujeitos sociais, como pessoas que contribuem para a construção do 

Brasil. Tendem, consequentemente, a receber serviços (em sua natureza, forma e conteúdo) 

que objetivam o controle social, e não sua transformação. Bock (2009) expõe que as 

diferenças regionais, de raça, de rendimento, entre outras, compõe o quadro brasileiro de 

desigualdade social, merecendo destaque aqui a escolarização que, neste país, apresenta 

obstáculos em sua qualidade e acesso.  

Como frequentemente o Estado não consegue encontrar, pelo menos no curto prazo, 

saídas para essa situação, surgem os educadores sociais, profissionais de diversas áreas que 

realizam trabalhos variados no campo da educação, da assistência social e da saúde, dentre 

outros. O termo educador social designa, em uma de suas vertentes, o profissional que atua 

em programas e projetos de Organizações Não-Governamentais (ONGs), vinculadas ao 

Terceiro Setor ou aos departamentos de ação social de empresas privadas, buscando 

complementar as ações do estado ou atuar em áreas em que ele não se faz ainda presente, 

sempre com o objetivo de minimizar e/ou superar os processos de exclusão social que 

atingem grandes parcelas da população brasileira.  

Exige-se, desses profissionais, um perfil bem específico, que lhes demanda aguda 

habilidade de escuta, conhecimento das necessidades da população atendida, domínio 

adequado de como levar a cabo suas tarefas e deveres e, ainda, constante abertura à 

negociação, para que possam lutar de forma eficiente pelos direitos sociais dos grupos e/ou da 

comunidade junto aos quais atuam. De fato, como bem mostra Westphal (2007), essa não é 

uma tarefa fácil, uma vez que, além de aspectos ideológicos, o autoritarismo marca a atuação 

daqueles que coordenam e/ou gerenciam instituições de diversas naturezas e agem em direção 

oposta ao empoderamento comunitário que se busca alcançar. Assim, os educadores sociais 

veem-se, muitas vezes, envolvidos em um trabalho difícil, para os quais não se sentem 

devidamente preparados.  
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Dessa forma, pesquisas fazem-se necessárias para compreender melhor quais são as 

atividades desempenhadas pelos educadores sociais e como elas são por eles significadas, de 

modo que possam entender melhor seu ofício e, assim, aprimorar a qualidade de sua atuação, 

tornando suas interações mais positivas tanto com seus pares como com seu público-alvo. Em 

se alcançando tais resultados, essa pesquisa poderá ensejar outras, que busquem elucidar quais 

serão as ferramentas de análise e de planejamento mais eficazes no cumprimento de suas 

metas, orientando como melhor preparar esses atores para cumprir seu papel nas organizações 

e instituições em que atuam.  

A atual pesquisa busca investigar educadores sociais que realizam um trabalho no 

contraturno escolar, com o intuito de oferecer às crianças, adolescentes e/ou jovens um 

ambiente de proteção e, também, de prevenção de situações de risco. A instituição em que 

desenvolvem seu trabalho é uma fundação pública, com diretrizes e missão focadas na 

garantia dos direitos da infância e da juventude, tendo sede em um município da Grande São 

Paulo. O programa dispõe de um espaço associativo, cuja pretensão é resgatar os vínculos 

familiares e comunitários, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e dos Adolescentes 

(ECA).  

De maneira mais particular, o objetivo geral desta pesquisa é analisar os sentidos e 

significados que um educador social que trabalha no contraturno escolar constitui para a 

atividade que desenvolve em uma instituição que atende crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade e risco social. Como apontam Aguiar e Davis (2011), articular os sentidos 

e significados dos sujeitos denota apreender suas contradições e especificidades, isto é, seu 

movimento. 

A pesquisa começa mostrando, por meio de uma revisão de literatura, como a 

educação social surgiu no país, situando, posteriormente, o educador social em seu contexto 

legal. Ainda em termos de contextualização da educação social, é oferecido um panorama 

geral sobre esse tema, bem como sobre a forma como ele é tratado na literatura disponível. 

Por último, apontam-se e descrevem-se alguns estudos realizados junto a educadores sociais, 

com objetivos diversos, mas sempre no campo educacional. 

O capítulo posterior aborda o referencial teórico que fundamenta todo o delineamento 

da pesquisa: aquele da Psicologia Sociohistórica, descrevendo algumas de suas principais 

categorias, ideias e conceitos.  
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O capítulo subsequente trata do Método adotado nessa pesquisa. Seus principais 

pressupostos são apresentados para, em seguida, explicar, em face do objetivo, quem foi o 

participante do estudo, o local no qual os dados foram coletados, os instrumentos empregados 

e, em especial, a forma como foi conduzida a produção e a análise dos dados. 

No capítulo seguinte, já na análise e interpretação dos resultados, a instituição na qual 

o educador da pesquisa atua é descrita, bem como a comunidade na qual está inserida, seu 

bairro e município.   

Posteriormente, são apresentados os núcleos de significação do educador entrevistado, 

bem como sua análise internúcleos. Por fim, nas considerações finais, são expostos aspectos 

que se mostraram relevantes na investigação e que possam contribuir para a compreensão do 

fenômeno estudado.   
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2. O Educador social: revisão de literatura 

Pretende-se, com este capítulo, apresentar ao leitor uma visão geral de como o 

profissional denominado educador social, em uma de suas vertentes, é descrito na literatura. 

Dois tópicos conduzem esta apresentação. O primeiro faz uma pequena descrição relacionada 

ao tema Educação Social e os acontecimentos que marcaram seu surgimento no Brasil, 

incluindo o contexto legal em que o educador social se insere. Explora também a 

caracterização dos educadores, de acordo com a literatura desta área, incluindo a descrição 

das funções daqueles que nela atuam. O segundo item, mais especificamente, apresenta 

pesquisas realizadas junto a educadores que trabalham no contraturno escolar, 

independentemente da abordagem teórica às quais se relacionam.  

2.1. Aspectos constitutivos da educação social 

O termo Educação Social, como bem mostram Carvalho e Carvalho (2006), é 

mencionado em amplos contextos e ações, fato que gera dúvidas e imprecisões sobre o seu 

significado. Argumentam que a educação é, em essência, social e, utilizando o referencial da 

Psicologia Sociohistórica, entendem que ela tem seu conteúdo pautado e estabelecido no meio 

social, marcada, portanto, pela cultura, a qual é constitutiva da maneira como percebemos e 

explicamos os fenômenos, as pessoas e os objetos que nos cercam e, portanto, dos métodos 

utilizados nas relações educacionais e que as pautam.  

Charlot (2000) reitera que a educação é um processo essencial para a constituição do 

homem, um ser que nasce inacabado e incompleto, necessitando do social para converter-se 

em humano. Da mesma forma, a educação (e seu conteúdo) se pauta(m) na relação homem-

mundo, estando embebida em valores sociais presentes em cada sociedade. Com o mesmo 

argumento, Laraia (2001) menciona que tanto os comportamentos, como os modos de sentir e 

de pensar e ainda as apreciações que fazemos estão arroladas em valores, de modo que a 

forma como enxergamos o mundo é uma apropriação singular de indivíduos daquilo que está 

posto no campo do social e, consequentemente, da cultura. 

Segundo Freire (1994), todos deveriam usufruir de uma boa educação, participando 

dela ativa e democraticamente, aprendendo a escutar e a expor seus argumentos. Para tanto, a 

educação, como aspecto central para a constituição do humano e para a transformação social, 

não deve ser vista como imposição da sociedade sobre os indivíduos, nem como busca de 

manutenção da ordem social. Ao contrário, para esse autor, a Educação – e também a 

Educação Social – devem se dar nas e pelas interações humanas pautadas por respeito mútuo, 
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compreensão e tolerância, algo difícil de acontecer em culturas com escassa experiência 

democrática. 

Nas palavras do autor (2003, p. 92), “não é no silêncio que os homens se fazem, mas 

na palavra, no trabalho, na ação-reflexão, pois a vocação do ser humano não é o de ser 

dominado, massacrado, modelado, dirigido, mas, o de ser mais, fazer e refazer a sua história, 

intervindo no seu meio”. Entende-se, então, que toda educação é fundamentalmente social, 

como dito e explicado acima. Entretanto, a educação, quando adjetivada, tem vários sentidos 

diferentes entre si, como é, por exemplo, o caso da educação formal, informal e não formal, 

denominada, também, algumas vezes, de educação social. Abaixo, de acordo com esta 

divisão, daremos mais ênfase a esta última.  

Tema emergente no Brasil e já discutido em outros países, como os do continente 

europeu, três concepções básicas, das quais surgiram outras, mais complexas, orientam a 

Pedagogia Social, como ressaltam Romans, Petrus e Trilla (2003), da Universidade de 

Barcelona: a psicológica, a sociológica e, por fim, a pedagógica, que tem por objeto a 

educação social e se vincula à Educação Especial, à Educação de Jovens e Adultos e à 

Educação Sociocultural, podendo envolver pessoas em situação de risco ou não. Os mesmos 

autores destacam que, em uma sociedade em constante transformação, as necessidades 

educativas se alteram, de forma que valores, antes menosprezados, assumem importância 

pedagógica, como a cultura e o lazer. A educação formal, no entanto, não é capaz de se mover 

na velocidade dos fenômenos sociais, dificilmente se voltando à formação cidadã e à 

participação social. Nesse sentido, os autores propõem ser obrigação de a educação social 

realizar uma ação não hegemônica, a partir do respeito à cultura vivida por cada um.  

Nota-se, ao pesquisar sobre o tema, que esta área de conhecimento, a educação social, 

campo ainda não totalmente definido, tem bases teóricas e recursos relacionados ao método 

pouco detalhados. Gohn (2001) aponta que são necessários estudos aprofundados a respeito 

das metodologias utilizadas na área da educação não formal, uma vez que este é um dos 

aspectos mais relevantes do processo de aprendizagem. A autora (2006; 2009) observa que a 

educação não formal ainda é tida como marginalizada, considerada como processo não 

escolarizável, até mesmo por ser uma área ainda carente de pesquisas científicas. Gohn (2006) 

coloca ainda que a comparação entre educação formal e não formal é quase automática: a 

primeira realiza-se em escolas, com conteúdos demarcados previamente, segundo 

determinados padrões e regras. Já a educação não formal se dá em espaços educativos 

próximos aos grupos e indivíduos que dela se aproveitam, com a intenção de propiciar 
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processos interativos a pessoas que vivem ou vivenciaram determinadas circunstâncias, mas 

cuja participação é optativa. Em termos de resultados esperados, a educação formal busca 

formar os alunos ensinando-lhes conhecimentos, formas de pensar e valores, ou seja, permitir 

que todos alcancem uma “aprendizagem efetiva” (GOHN, 2006, p. 30).  

Os resultados da educação não formal são bem diversos: oferecer um melhor preparo 

para se agir em grupo, conseguir reelaborar a concepção de mundo, constituir uma identidade 

maior com a comunidade, saber enfrentar as adversidades, resgatar e aumentar a 

autovalorização. Sua finalidade, portanto, é a de esclarecer aqueles que vivem de 

determinadas maneiras sobre sua realidade e relações nela vividas, desenvolvendo laços de 

pertencimento, construindo uma identidade coletiva, colaborando para seu empoderamento 

(GOHN, 2006). As dimensões da educação não formal são, segundo a autora (2009), as 

seguintes: 

[...] uma aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 

cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 

aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a 

aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se 

organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de 

problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que 

possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista 

de compreensão do que se passa ao redor; a educação desenvolvida na mídia 

e pela mídia, em especial a eletrônica etc. São processos de 

autoaprendizagem e aprendizagem coletiva adquirida a partir da experiência 

em ações organizadas, segundo os eixos temáticos: questões étnico raciais, 

gênero, geracionais e de idade etc. (GOHN, 2009, p. 31).  

Gohn (2006) aponta, ainda, que a educação não formal apresenta algumas lacunas, 

como a falta de formação específica para os educadores sociais, ausência de objetivos claros e 

de funções bem definidas, carência de sistematização de seus métodos, análises, avaliações, 

além da necessidade de acompanhamento de egressos. Para ela, a questão metodológica é uma 

das mais fracas no campo da educação não formal, uma vez que deve partir da cultura do 

grupo, de seu viver cotidiano, dos fatores que se colocam como obstáculos e/ou desafios a 

serem superados, das necessidades constantes e das emergentes, tudo isso resultando em um 

processo bastante dinâmico: [...] “a mudança, o movimento da realidade segundo o desenrolar 

dos acontecimentos, são as marcas que singularizam a educação não formal” (GOHN, 2006, 

p. 32).  

A formação para a educação social é ainda, no Brasil, um tema novo. Em diversos 

países, entretanto, ele vem sendo tratado há bastante tempo. Em 1951, por exemplo, foi 

fundada a Associação Internacional de Educadores Sociais (AIEJI), objetivando promover a 
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filosofia da educação social e explicitar sua singularidade, que é a de estar envolvida 

ativamente - e em parceria - com os clientes, trabalhando com eles não só individualmente, 

mas em grupos, famílias e comunidades, em ambientes sociais que estimulam o 

desenvolvimento de suas forças e a resolução de dificuldades pessoais, sociais e comunitárias. 

Ao longo dos anos, a AIEJI foi organizando vários congressos internacionais, sempre 

tentando concretizar esses objetivos. Em 2005, em Montevidéu, Uruguai, por ocasião do 16º 

Congresso Internacional dos Educadores e Educadoras Sociais, foi elaborada a Declaração de 

Montevidéu (AIEJI, 2005), na qual os educadores sociais descreveram, em sete tópicos 

descritos a seguir, sua atividade e seus compromissos: 

 o campo da educação social é entendido como aquele que busca, 

especificamente, garantir os direitos dos sujeitos de nosso trabalho, o que requer 

permanente compromisso éticos, técnicos, científicos e políticos; 

 esse compromisso, para ser cumprido, requer a consolidação da profissão de 

educador social, assim como sua integração a outros diversos grupos organizados;  

 essa tarefa exige que os educadores sociais tenham uma boa formação inicial e 

continuada, que deve dar ênfase à prática;  

 a prática do educador social deve ser sujeita a uma permanente análise crítica; 

 a sistematização da prática profissional é importante como uma forma de 

contribuir para o aperfeiçoamento profissional, com enfoque nos propósitos 

políticos-pedagógicos da educação social; 

 a ética, coletivamente concebida e realizada com a participação crítica dos 

sujeitos envolvidos, deve ser uma referência permanente para o educador social; 

 os educadores sociais devem renovar constantemente seu compromisso com a 

democracia, com a justiça social, com a defesa do patrimônio cultural e dos 

direitos humanos, baseados na convicção de que é possível construir um mundo 

diferente do atual e melhor. 

Várias ações têm sido realizadas no sentido de dar visibilidade e promover a 

valorização da Educação Social e reconhecer os educadores sociais no Brasil, como:  

 Encontros Estaduais de Educação Social em vários Estados;  

 Encontros Nacionais de Educação Social (N = 6), o último realizado em 2012, 

na cidade de Goiânia, Goiás, com a presença de educadores sociais de todo o 

Brasil;  
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 Congressos Internacionais de Pedagogia Social, promovidas pela Universidade 

de São Paulo, Universidade de Campinas, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Centro Universitário Salesiano 

de São Paulo (N = 4);  

 Diversas Audiências Públicas nos Estados e Municípios;  

 Criação de associações e sindicatos desta categoria;  

 Aprovação de Leis criando o dia do Educador e da Educadora Social;  

 Realização de cursos de extensão e especialização em Educação Social, além 

de pesquisas acadêmicas em nível de graduação e pós-graduação stricto sensu e 

lato sensu.  

Este movimento vem se constituindo ao longo de alguns anos. Garcia (2009) infere - 

ao analisar as primeiras publicações brasileiras em que o tema da educação não formal foi 

abordado - que esse termo chegou até nós por intermédio de pesquisas norte-americanas, na 

década de 1970 e, posteriormente, por meio das pesquisas espanholas nesse mesmo campo. 

Explica, ainda, que até os anos 1980, no Brasil, a educação não formal tinha como base as 

propostas de Paulo Freire, além de outras práticas advindas dos movimentos sociais e ligadas, 

principalmente, à luta pela alfabetização de adultos. A partir da década de 90, devido às 

mudanças econômicas, a demanda para a educação modificou-se, ampliando suas 

necessidades para além dos conteúdos desenvolvidos pela educação escolar formal, 

verificando-se aumento no número de Organizações Não-Governamentais (ONGs) e 

instituições ligadas ao Terceiro Setor. Coloca, também, que para compreender a educação 

social, uma aguçada compreensão dos movimentos sociais é de extrema importância. 

Esclarece que, ao estudar esses movimentos, podem ser demarcados dois momentos: o de 

1970 a 1988, anos nos quais lutavam por direitos específicos e gerais, relacionados à 

redemocratização política, em franca reação ao regime militar e, um segundo, iniciado a partir 

de 1988, no qual, ao debaterem a Constituição Nacional, os movimentos sociais inscrevem-se 

no espaço político instituído.  

Para fins didáticos, Gohn (2001) destaca dois tipos de educação não formal, segundo 

seus objetivos: um que abrange a área da educação popular (conforme uso corrente nos anos 

70/80) e posteriormente nomeada como educação de jovens e adultos (anos 90), dedicada a 

alfabetizar ou transmitir conhecimentos historicamente sistematizados pela e na sociedade, 

“com uma estrutura e uma organização distinta das organizações escolares” (p. 102); o 
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segundo que “abrange a educação gerada no processo de participação social, em ações 

coletivas não voltadas para o aprendizado de conteúdos da educação formal” (p.102).    

Gadotti (2012a) explica que a educação social, tributária da educação popular 

estabelecida por Paulo Freire e também calcada na educação escolar, educação comunitária e 

educação sociocomunitária, constitui-se um importante instrumento para a revitalização do 

projeto político pedagógico do Brasil. 

Peroni (2003, p.94) aponta que “[...] as políticas dos anos de 1990 foram formuladas 

dando respostas aos organismos internacionais. No âmbito nacional, passou-se por um 

período em que forças políticas conservadoras saíram vitoriosas [...]”. Para o Banco Mundial, 

ainda segundo Peroni (2003), o grande objetivo estava em desenvolver habilidades básicas de 

aprendizagem, para que os trabalhadores pudessem “satisfazer a demanda imposta pela 

acumulação flexível” (p. 101). Evidencia-se, neste contexto, a tendência à descentralização, à 

desregulamentação e à desobrigação do Estado em favor do livre mercado. Educação, nesta 

situação, serve ao Estado para a formação de consensos, por meio dos quais se difundem 

valores e conteúdos ligados à preservação dessa sociedade. 

No cenário mundial, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, 

organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura e realizada em 

Jomtien, Tailândia, publicou dois documentos, a saber: a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos e o Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem. As principais determinações e objetivos contidos nesses documentos foram 

acatados por diversos governos, inclusive o brasileiro, antes mesmo da elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). A Declaração de Jomtien, escrita 

em consonância com as diretrizes traçadas pelos organismos internacionais (como o Banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento, Organismos Multilateral de Garantia de Investimento e Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), concebe a educação e sua manutenção como 

responsabilidade da comunidade, da família e do Estado para que se possa combater a 

pobreza.  

No Brasil, a Constituição de 1988 explicita, em seu artigo 205, que: “A Educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Este princípio é 

também referendado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – (BRASIL, 
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1996). Assim, em seu artigo 1º, encontra-se que a educação: “abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais” (p. 9), afirmativa que está em conformidade com o artigo 7 da 

Declaração de Jomtien, que assegura ser necessário fortalecer alianças e articulações para se 

garantir educação para todos.  

Enfatiza-se, entretanto, que a LDB fragmenta o conceito de Educação, nos parágrafos 

referentes ao artigo mencionado, sendo focalizadas as questões da educação escolar e do 

ensino sem estabelecer relações com as demais perspectivas educativas. 

Um pouco antes da promulgação da LDB, com o estabelecimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) pela Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990, já se configurava o 

cenário descrito anteriormente, pois seu artigo 4 já postulava que: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, a alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (p. 1). 

O ECA possibilitou, portanto, neste contexto, um processo de mudança sociocultural e 

política, que teve implicações diretas no atendimento à criança e ao adolescente, ao propor a 

superação do princípio de situação irregular pelo de proteção integral (artigo 1), ancorando-se 

em uma perspectiva de direitos universais, que superava a dicotomia criança X menor (artigo 

2). Posteriormente, em 1994, institui-se o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e 

ao Adolescente (PRONAICA), no lugar do Ministério da Criança, no qual busca a articulação 

e integração de ações nas áreas da saúde, educação, trabalho e cultura voltadas para crianças e 

adolescentes.   

No ano de 2006, no Brasil, por meio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi lançado o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 

e Comunitária (2006). As propostas operacionais desse Plano, com meta de serem 

implementadas em nove anos (2007-2015), foram organizadas em quatro eixos estratégicos, 

sendo o terceiro nomeado “Marcos Normativos e Regulatórios”, cuja pretensão é que se 

reconheça a ocupação de educador social em programas de proteção à criança e ao 

adolescente.  
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De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, realizada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (de regulamentação administrativa, que não se estende às relações de 

trabalho), a atividade do educador social, desde janeiro de 2009, insere-se em uma classe mais 

abrangente, a de ‘Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco’, 

envolvendo, como por exemplo, agentes de ação social, monitores de dependentes químicos e 

conselheiros tutelares. A meta desta classe, assim como o nome que se deram, explicita a 

importância de se garantir a atenção, a defesa e a proteção a pessoas em situações de risco 

pessoal e social, assegurando seus direitos. Para tanto, torna-se preciso que o educador social 

delas se aproxime, para que possam identificar suas necessidades e demandas, sensibilizando-

as para se engajar em novas atividades e/ou tratamentos que delineiam uma condição melhor 

de vida. O Projeto Lei n. 5346 de 2009 (BRASIL, 2009), que aguarda parecer na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público, pretende criar a profissão de educador social 

no Brasil, uma profissão de caráter social e pedagógico, que engloba profissionais inseridos 

em atividades educativas fora do âmbito escolar tradicional e envolvem: 

 as pessoas e comunidades em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, 

violência e exploração física e psicológica; 

 a preservação cultural e a promoção de povos e comunidades remanescentes e 

tradicionais; 

 os segmentos sociais prejudicados pela exclusão social: mulheres, crianças, 

adolescentes, negros, indígenas e homossexuais;  

 a realização de atividades socioeducativas, em regime fechado ou em 

semiliberdade ou, ainda, em meio aberto, para adolescentes e jovens envolvidos 

em atos infracionais; 

 a realização de programas e projetos educativos destinados à população 

carcerária; 

 as pessoas portadoras de necessidades especiais; 

 o enfrentamento à dependência de drogas; 

 as atividades sócio educativas para terceira idade; 

 a promoção da educação ambiental; 

 a promoção da cidadania; 

 a promoção da arte-educação; 

 a difusão das manifestações folclóricas e populares da cultura brasileira; 

 os centros e/ou conselhos tutelares, pastorais, comunitários e de direitos; 

 as entidades recreativas, de esporte e lazer. 

Pelo projeto de lei, o Ministério da Educação passará a ser responsável pela elaboração 

e regulamentação da Política Nacional de Formação em Educação Social, havendo assim uma 

tutela estatal para seu cumprimento. O nível de escolarização mínima exigido para o educador 
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social será o do Ensino Médio. O projeto prevê, ainda, que os governos federal, estadual e 

municipal ajustem a denominação "educador ou educadora social” aos cargos atualmente 

ocupados por pessoas nesse campo de atuação, criando seus respectivos Planos de Cargos e 

Carreiras. Outro dado relevante é a abertura de concursos públicos para provimento de cargos 

de educadores e educadoras sociais, algo que já vêm acontecendo em pelo menos 100 

municípios, de 21 Estados no Brasil.  

Em edital publicado no ano de 2010, referente ao preenchimento de vagas para uma 

Fundação que atende a crianças e a adolescentes e que realiza, para esse público, programas 

específicos, alvo desta pesquisa, disponibilizou vagas para educadores sociais, especificando 

as funções daqueles com ensino médio completo, cujo salário é de R$ 1.772,11, com carga 

horária de 40 horas. Suas funções são:  

 Desenvolver ações nas áreas de Assistência Social, Educação, Trabalho, Lazer e 

Esporte;  

 Ações lúdicas, pedagógicas e artesanais com crianças e adolescentes;  

 Abordagem de rua aos grupos vulneráveis como famílias, crianças e adolescentes, 

entre outros;  

 Articulação da rede de garantia de direitos;  

 Elaboração e aplicação das atividades do planejamento pedagógico;  

 Atividades de vida diária (saúde, educação, lazer e recreação, profissionalização);  

 Recepção, eventos, elaboração de relatórios a respeito das ações realizadas.  

 Facilitar o desenvolvimento integral da criança, adotando uma atitude educativa de 

formação e de orientação estabelecendo uma relação segura, estável e afetiva que 

contribua para a formação de uma autoimagem positiva e saudável.  

 Planejar, acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança, a fim de subsidiar a 

reflexão e o aperfeiçoamento do trabalho;  

 Conhecer a proposta de educação não formal, do papel do educador social [...] e ter 

clareza do Projeto Político Pedagógico implementado;  

 Acompanhar as tentativas das crianças, incentivar a aprendizagem, oferecer elementos 

para que as crianças avancem em suas hipóteses sobre o mundo, estimulá-las em seus 

projetos, ações e descobertas, ajudá-las nas suas dificuldades, desafiá-las e despertar sua 

atenção, curiosidade e participação;  

 Desenvolver atividades que estimulem crianças e adolescentes na aquisição de hábitos 

alimentares adequados, de higiene e saúde, aquisição de habilidades e conhecimentos, 

cuidados e conservação de materiais, instrumentos, objetos e espaços através do cuidar e 

educar;  

 Planejar, executar e avaliar o trabalho desenvolvido diretamente com a criança, sob a 

orientação do Coordenador/técnico responsável;  

 Manter os gestores informados de todo o trabalho em desenvolvimento no grupo de 

crianças/adolescentes e jovens sob sua responsabilidade;  
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 Receber e acompanhar a criança/adolescente e jovem diariamente na sua entrada e 

saída da unidade, registrando sua freqüência diária;  

 Manter contato diário com pais e/ou responsáveis para a troca de informações;  

 Participar das reuniões e entrevistas com familiares e/ou responsáveis;  

 Participar dos diversos espaços formativos para aperfeiçoamento profissional;  

 Planejar, elaborar, desenvolver, avaliar e responsabilizar-se pelas atividades em 

conjunto com o coletivo da unidade/projeto, embasando-se nos Planos de Trabalho e 

projetos da Fundação [...];  

 Discutir coletivamente a organização e utilização dos espaços, dos equipamentos, dos 

materiais, recursos disponíveis na unidade e demais projetos da Fundação e da 

Comunidade;  

 Propor e desenvolver estratégias educativas diferenciadas e/ou encaminhamentos 

quando necessário para as crianças/adolescentes/jovens que necessitem de maior atenção 

em relação aos aspectos específicos do desenvolvimento;  

 Manter diálogo frequente com os demais parceiros da unidade, seus responsáveis, 

informando-os sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem;  

 Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar coletivamente os projetos desenvolvidos 

pela/na unidade/projeto e seus resultados no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças/adolescentes e jovens; Prestar atendimento às 

crianças/adolescentes/jovens quando enfermos ou acidentados e, se necessário 

acompanhá-los à residência ou para eventual assistência médica, mediante autorização do 

coordenador/gestor;  

 Estar atento e responsabilizar-se pelas crianças/adolescentes/jovens durante o período 

de atividades na Fundação [...];  

 Desenvolver o trabalho considerando a pluralidade sociocultural, respeitando a 

diversidade dos educandos, tendo em vista o desenvolvimento de valores, atitudes, do 

sentido de justiça, de solidariedade e ética, essenciais ao convívio social. (p. 18).  

Em relação ao papel desempenhado pelo educador social, Romans, Petrus e Trilla 

(2003) destacam que sua função depende do tempo de inserção na instituição e da exposição a 

normas que ali vigoram, mas, de modo geral, são suas tarefas: reeducar os indivíduos em 

sentido amplo; promover atividades socioculturais; e, ainda, orientar as relações que se 

desenvolvem no âmbito da instituição, da família e da comunidade. Compete aos educadores 

sociais contar com uma formação acadêmica que abarque as generalidades da profissão - 

constantemente revigorada pela formação continuada - e, em especial, o conhecimento das 

possibilidades que podem surgir em decorrência de mudanças e/ou transformações que se dão 

na sociedade, na população, na cultura e no trabalho. Os educadores sociais precisam saber 

desenvolver estratégias que potencializem as características do coletivo, tais como debates, 

fóruns, supervisões, intercâmbios e elaboração de artigos e de revistas, com o propósito de 

ampliar os meios de intervenção que oportunizam a integração e aumentam o grau de 

responsabilidade de cada um com si mesmo e com o seu contexto físico e social, já que, 
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muitas vezes, esta prática profissional corre o risco de tornar-se equivocada, com tendências a 

resolver as questões pelo outro, ao invés de ensiná-lo “a questionar, a fazer, a produzir” 

(2003, p. 254).  

Para entender a educação social, Gohn salienta (2006) ser de extrema importância 

apreender o papel de seus agentes mediadores, os educadores sociais, pois é por meio deles 

que se pode conhecer o projeto político e cultural a ser construído e executado. O educador 

social tem, a seu ver, a obrigação de desafiar os educandos a desvendarem o contexto no qual 

estão inseridos, reconstruindo-o e ressignificando-o. Para tanto, sua ação deve ser pautada por 

fundamentos teóricos, métodos e princípios (GOHN, 2009).  

Santos (2006) analisou as questões referentes à formação de educadores para ao 

Terceiro Setor, fazendo, especificadamente, um estudo sobre o curso oferecido pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial de São Paulo (SENAC-SP), cujo nome era “Formação 

de Formadores para o Terceiro Setor”, realizado junto a cinco turmas. Segundo seu artigo, o 

curso tinha como foco central a capacitação de profissionais - educadores, gestores, 

coordenadores e supervisores - para a gestão e mediação de programas educacionais, 

realizados por organizações do Terceiro Setor. Com 259 horas, esse curso encontrava-se 

subdividido em módulos: 

 Introdutório (14 horas), em que é apresentado o curso; 

 I (49 horas), no qual se analisa o contexto do Terceiro Setor e as ações 

educacionais ali realizadas; 

 II (70 horas), em que se estuda a dimensão técnico-didática do formador; 

 III (70 horas), que propõe e analisa a gestão e a elaboração de projetos de 

formação (os alunos selecionam um projeto social ou uma ONG e observam o 

trabalho realizado para, posteriormente, elaborarem uma proposta 

socioeducativa); 

 IV (42 horas), no qual são concebidos e executados os projetos elaborados 

pelos participantes no módulo anterior; e, 

 V (14 horas), quando são avaliados os projetos executados.  

O autor realizou pesquisa bibliográfica, análise de documentos e entrevistas 

semidirigidas para coletar seus dados. Ao final, buscou apresentar propostas e sugestões que 

poderiam contribuir para melhorar o curso estudado e/ou outros, tais como oferecer, aos 

participantes, uma oportunidade de: refletir criticamente a respeito das diferentes abordagens 
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relacionadas ao Terceiro Setor; conhecer as origens históricas da educação nesse mesmo 

setor; oportunidade a elaboração e a aplicação de projetos com base na realidade de uma 

comunidade; e abordar “os quatro campos que compõem a educação no terceiro Setor – 

educação para a cidadania, educação para o mundo de trabalho, educação para a formação e 

desenvolvimento de atores sociais, educação para o uso e construção de saberes apoiados por 

tecnologias da informação e comunicação – TIC” (p. 93).  

Partindo do questionamento a respeito do papel do educador nos espaços educativos 

não escolares, Souza e Tavares (2009) realizaram pesquisa bibliográfica, com o intuito de 

conhecer a realidade desses profissionais, sua importância e, ainda, o papel que lhes são 

atribuídos. Mostram que as instituições educativas não escolares tornaram-se, atualmente, um 

novo campo de atuação dos licenciados em Pedagogia, bem como dos demais profissionais 

ligados à Educação. Esses profissionais, em seu trabalho, podem passar a cumprir, de forma 

mais efetiva, o papel de mediador do conhecimento, formando indivíduos pensantes, 

educando-os sob um novo modelo social, indo muito além da oferta de conteúdos propostos 

pelos órgãos governamentais.  

Soares e Araújo (2010), em estudo que analisam as competências de educadores 

sociais, abordam a importância da formação continuada tendo como base os pressupostos 

teóricos da psicologia histórico-cultural. As autoras sinalizam para a emergência da profissão 

educador social, pois é nítida a falta de preparo daqueles que trabalham nas instituições 

voltadas para a educação não formal. Concluem que é imprescindível compreender que 

existem competências próprias, relacionadas à sua atuação, cuja síntese resulta, em cada 

educador, de diversos saberes e habilidades subjetivas e objetivas. Defendem, também, que o 

psicólogo escolar, adotando uma visão crítica, de combate à medicalização e patologização da 

educação
1
, poderia favorecer o processo de tomada de consciência das características 

relacionadas à identidade profissional, abandonando uma concepção determinista de seres 

humanos, bem como práticas autoritárias, processos discriminatório e de exclusão, passando a 

empregar procedimentos pedagógicos mais efetivos.  

2.2. O educador social como sujeito de pesquisa 

Em um cenário crescente de ações realizadas por organizações pertencentes ao terceiro 

setor – ou a departamentos de ação social, de empresas privadas e públicas – verifica-se que 

                                                 
1
 Para que esta visão (de combate à medicalização e patologização da educação) seja mais bem compreendida, 

propõe-se a leitura de Meira (2007); Souza (2005); Guzzo (2007). 
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pesquisas, feitas junto aos educadores sociais que trabalham no contraturno escolar, são ainda 

muito recentes e, na maioria das vezes, de caráter exploratório. No que se refere ao contexto 

brasileiro relativo às práticas de educação não escolar, percebe-se, conforme será exposto a 

seguir, linhas e projetos de pesquisas, grupos de estudos e, ainda, eventos científicos, nos 

quais são abordadas práticas de educação não escolar, tratadas, geralmente, como educação 

não formal ou social.  

Trataremos de alguns trabalhos que nos mostram o perfil do educador social, algumas 

características que possuem e/ou o que pensam ser necessário possuir, lacunas em relação a 

sua formação e dados a respeito de sua atuação como educador social, a saber:    

Príncipe (2010), em trabalho de mestrado, analisou documentos, entrevistou e 

observou as atividades pedagógicas de 12 educadores sociais, dos quais sete eram vinculados 

a uma ONG e cinco a outra, ambas localizadas em um município da Grande São Paulo. A 

autora aponta que os educadores, de maneira geral, evidenciaram ser preciso apresentar 

algumas características pessoais para trabalhar na área social, como paciência, respeito ao 

outro e gostar de crianças, a despeito das dificuldades que encontram em se relacionar com os 

alunos.  

No I Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – 

SIRSSE, Ferreira e Placco (2011) averiguaram a possibilidade de existirem possíveis 

representações sociais por parte dos educadores, sobre educandos (adolescentes, jovens e 

adultos) de camadas empobrecidas, buscando analisar como tais representações poderiam 

influenciar a atuação socioeducacional em duas instituições caritativas católicas (uma 

localizada no Rio de Janeiro e, outra, em Minas Gerais). Os integrantes do grupo pesquisado 

(quatro sujeitos de cada instituição) eram todos licenciados (mais precisamente em pedagogia, 

informática, filosofia e química), com vínculo empregatício de 20 ou 40 horas semanais. Os 

pesquisadores relatam que os participantes veem-se distintos dos profissionais da educação 

formal pelo fato de serem mais afetivos, comprometidos, flexíveis e perseverantes, 

características tidas como necessárias para que se possa fazer o resgate social, educacional e 

moral da população.  

Gohn (2009) escreveu um artigo no qual apresenta os resultados de uma pesquisa 

referente a 222 Projetos Sociais, levado adiante por movimentos sociais e ONGs, relativos à 

educação, à cultura e à arte. Informou, segundo dados produzidos, que muitos educadores 

sociais tinham construído, em sua história, “uma identidade cultural que incluía solidariedade 

e um olhar para os excluídos [...]” (p. 40), salientando que muitos eram advindos de camadas 
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economicamente pobres, registrando aprendizados de educação não formal em sua trajetória 

de vida. Destaca-se, muito, a noção de alguns educadores de que é necessário se ter 

determinadas características pessoais para o exercício dessa atividade, as quais são ligadas, 

sobretudo, a aspectos afetivos, diferenciando-se, assim, das de agentes mediadores vinculados 

à educação formal.  

Silva (2010) pesquisou nove educadores de ONGs que responderam a um 

questionário, no qual se buscava recolher informações pessoais e sobre as suas práticas. Em 

relação à renda familiar, todos os educadores estavam situados nas faixas de R$ 1000,00 a R$ 

3000,00, sendo que seis se encontravam na faixa de R$ 2001,00 a R$ 3000,00. Quanto ao 

tempo de dedicação semanal ao trabalho, as respostas variaram entre 15 e 60 horas, 

considerando a dupla jornada de trabalho. Em termos de formação, sete educadores sociais 

frequentaram universidades privadas, nas quais cursaram Pedagogia (N=4), Filosofia (N=2) e 

Matemática (N=1). Outra frequentou universidade pública, cursando Letras e, finalmente, a 

última participante cursou Magistério.  

Buccini (2007), em seu trabalho de mestrado, utilizando os pressupostos da 

abordagem histórico-cultural, apresentou as características de um grupo que trabalhava em 

uma ONG localizada no bairro do Campo Limpo, São Paulo. As oito educadoras sociais 

participantes da pesquisa apresentavam, no que diz respeito à formação, um perfil 

diversificado: uma delas tinha formação apenas de ensino médio; outra estava no curso de 

Magistério, duas cursavam o primeiro ano de Pedagogia e quatro possuíam nível superior 

completo (duas em Pedagogia e duas em Letras, além de terem se diplomado no curso de 

Magistério, em nível de segundo grau). Ainda em termos de escolarização das educadoras, 

notou-se que, em sua maioria, as participantes tinham concluído o ensino fundamental e/ou 

médio em escolas públicas e cursado o ensino superior em escolas particulares. Todas que 

haviam concluído o terceiro grau pretendiam voltar a estudar. Sobre os professores que 

tiveram e nelas deixaram marcas, deram bastante saliência à atuação em sala de aula, às 

formas de ministrar a aula e, ainda, à relação pessoal estabelecida com os alunos. Todas 

reconheceram que esses profissionais foram centrais em suas existências e, junto a outros 

agentes escolares, fundamentais na constituição de suas identidades profissionais. Em relação 

a essa última, todas as educadoras tinham já atuado antes em outras profissões: comércio, 

setor administrativo, na produção industrial ou na parte de serviços. Três trabalharam, antes 

de iniciarem as atividades na área socioeducacional, por pouco tempo, como professoras em 

instituições formais de ensino. Antes de escolherem a educação social, as participantes não 
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tinham intenção de atuar nesta área, com exceção de uma. A profissão docente também não 

fazia parte dos planos de uma das educadoras.  

A autora expõe como um dado importante o local e tempo de moradia das educadoras: 

a maioria vivia há mais de oito anos na mesma região (Sul de São Paulo), próxima à 

instituição em que trabalhavam, algo que, segundo Buccini (2007), poderia proporcionar 

informações importantes a respeito da realidade em que atuavam e viviam, tornando-se mais 

próximas dos educandos e respectivos familiares. Ao analisar as informações sobre as 

lembranças da infância que marcaram as vidas das entrevistadas, a pesquisadora encontrou 

uma composição familiar na qual as relações estabelecidas e a educação recebida exerciam 

importante impacto formativo, aparecendo, de maneira enfática, os valores morais e éticos 

recebidos do grupo familiar: sinceridade, honestidade, respeito e educação. Várias das 

depoentes relataram ter passado, na infância, por dificuldades de moradia, alimentação e 

vestuário, que não chegavam a configurar situações de miserabilidade. Relataram, ainda, que 

havia em suas casas pouco hábito de leitura e escrita, mas as relações interpessoais eram, em 

sua maioria, de boa qualidade, tendo como base a afetividade, o apoio e o diálogo. O discurso 

dos pais, reproduzido pelas participantes, era, aparentemente, calcado na valorização e na 

certeza de que a melhoria social e econômica estava diretamente ligada ao grau de 

escolarização alcançado.  

De modo geral, relataram mudanças significativas em suas vidas, em decorrência do 

trabalho que exerciam e das trocas estabelecidas com os alunos. Perceberam modificações 

positivas no campo emocional, relacional e profissional, insistindo que houve a necessidade 

de se conhecerem melhor para atuar com os educandos e poderem refletir sobre tal atuação 

(BUCCINI, 2007).  

Silva (2009), em seu artigo, buscou conhecer características da identidade que 15 

educadores sociais, de nível universitário, da cidade de São Paulo, constroem em sua prática 

cotidiana. De acordo com as respostas obtidas, os educadores apresentavam uma média de 

idade de 35 anos, a maioria era solteira, alguns casados e apenas um divorciado. Casa própria 

era algo que 12 deles tinham. A média da renda familiar era de R$ 3270,00, sendo que a 

ampla maioria não estava satisfeita com o salário recebido. Ao destacar os motivos da escolha 

pela função de educador social, três aspectos se destacam: 1) possibilidade de trabalhar na 

área de formação e, assim, praticar algo que lhes permitia expressar a paixão pelo ofício, 2) 

identificação pessoal com causas de caráter social e, ainda, indignação, bastante idealista, com 

as desigualdades encontradas; e, 3) crença no papel central da educação para a promoção de 
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mudanças, bem como a necessidade de considerar o indivíduo, a partir de sua realidade. O 

autor mostrou que a construção da identidade do educador social se pauta - e é marcada - 

pelas especificidades e profundas ambiguidades de seu contexto, fortemente influenciado, no 

Serviço Social, pelo Estado, pelo sistema socioeconômico e pela Igreja Católica. Substituem, 

em sua prática, o educativo e interventivo, pelo assistencialismo missionário, o qual 

transformava a crítica social em aceitação passiva das condições em que vivem e atuam. O 

autor indicou que a construção de uma identidade profissional implica a produção, por meio 

das relações sociais, de estratégias de enfrentamento das adversidades; bem como o 

desenvolvimento de habilidades específicas e, ainda, de competências específicas para o 

exercício desse tipo de trabalho. 

Em sua dissertação, Chagas (2006) pesquisou a formação, as vivências e as 

expectativas de 14 educadores sociais, com formações iniciais distintas e com diferentes graus 

de escolaridade. Contratados e remunerados por uma instituição social religiosa, esses 

educadores realizavam um trabalho educativo de formação técnica, humana e cristã junto a 

crianças e adolescentes em situação de risco social. Como resultado, concluiu que o grupo, 

mesmo com empenho e dedicação, carecia de fundamentação teórica para desempenhar seu 

ofício, assim como de sistematização em sua prática, sem mencionar, ainda, a falta de uma 

identidade grupal. Apresentavam, quando iniciaram o trabalho, pouca ou nenhuma 

experiência com educação e/ou educação voltada ao campo social, tornando-se “educadores 

na ação de fazer educação” (CHAGAS, 2006, p. 19).  

Borba e Lopes (2010) publicaram artigo que teve como objetivo analisar as práticas de 

12 educadores sociais de duas ONGs localizadas numa grande cidade do Estado de São Paulo, 

cujas atividades se voltavam para a educação e para a assistência social. O trabalho era 

voltado aos jovens em situação de vulnerabilidade social, os quais eram atendidos no período 

contrário ao escolar. Em relação ao perfil dos sujeitos da pesquisa, educadoras, jovens e 

advindas de camadas populares, observou-se a presença quase absoluta de mulheres, 

levantando-se, inclusive, a hipótese de a forte presença do sexo feminino decorria, 

primeiramente, de um fato histórico e social: as profissões exercidas por mulheres implicam 

algum tipo de cuidado (IMBERÓN, 2000; VERDÈS-LEROUX, 1986 apud BORBA, LOPES, 

2010). Além disso, havia, também, uma explicação econômica, uma vez que as mulheres, 

muitas vezes, tendem a ocupar postos precários de trabalho, marcados pela ausência de 

proteções trabalhistas (GUIMARÃES, 2005 apud BORBA, LOPES, 2010). 
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Considerando o perfil dos educadores sociais expostos nas pesquisas, podemos ver que 

suas formações são diversificadas, assim como a atuação profissional exercida antes de 

entrarem na área da educação social. Destaca-se a situação próxima aos educandos, crianças e 

adolescentes com quem trabalham, seja pela situação econômica menos favorecida, seja pelo 

fato de no passado passarem pela mesma educação ou então por morarem na região em que 

trabalham.  Informação importante que as pesquisas nos mostram também é a forma como 

realizam sua prática, muitas vezes de forma assistencialista, passiva, estagnada e sem 

embasamento teórico. Tais características serão expostas em mais pesquisas apresentadas a 

seguir.  

Sobre a dissertação de Buccini (2007), já citada anteriormente, a autora desenvolveu 

um trabalho de pesquisa-formação, como ela o denomina, para que os educadores 

participantes de sua pesquisa percebessem como o mundo físico e social contribuiu na 

constituição de suas identidades. A autora notou que as educadoras, ao realizarem um intenso 

exercício autobiográfico, refletiram a respeito dos aspectos e processos que constituíram suas 

trajetórias de vida pessoais e profissionais e notou que essa reflexão sobre o próprio processo 

formativo pode gerar mudanças significativas nas formas de ser, pensar, agir e relacionar-se. 

Segundo o relato das participantes, fazer isso permite repensar a vida e refletir sobre as 

necessidades de conteúdo e métodos, exigidas no trabalho. A pesquisadora ressalta que os 

processos psíquicos de constituição identitária podem, muitas vezes, passarem despercebidos 

pelos sujeitos, inseridos que estão em uma sociedade imediatista, que desconsidera a 

importância de buscar constantemente “a si mesmo”, resolvendo sentimentos de se estar 

“inconcluso”, algo inerente à constituição da identidade humana.  

Sobre o processo de formação, Chagas (2006) também faz referencia à formação 

continuada dos educadores sociais entrevistados em sua pesquisa. Eles disseram buscar 

qualificação, desde que voltada para áreas específicas da formação inicial, como 

aprimoramento de algumas atividades, tais como a de cabeleireira e de costureira. Quanto às 

atividades de formação realizadas no ambiente de trabalho, mostra que elas eram organizadas 

em reuniões semanais, que reuniam todos os educadores da mesma instituição; encontros 

bimestrais, com equipes de outras obras salesianas; e, finalmente, formação semestral, na qual 

todos tentavam partilhar de determinadas experiências e estudos. Além disso, encontros 

quinzenais, com representantes das frentes de trabalho da instituição, para efetivação de ações 

planejadas, também tinham lugar. A autora revela, entretanto, que, por meio das entrevistas, 

ficou clara a falta de confiança das participantes em relação às reuniões semanais, pois o que 
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antes era espaço de estudo, tornou-se um momento dedicado ao repasse de recados e para se 

fazer algumas combinações, sem nenhum teor reflexivo. Os educadores sugeriram que, para 

solucionar esse problema, alguém, de fora da instituição, viesse organizar a ação reflexiva do 

grupo, ideia que revelava, aparentemente, a espera “de alguma espécie de ‘salvação’ para a 

realidade do grupo, fortalecendo a característica de heteronomia dos educadores” (CHAGAS, 

2006, p. 82). A pesquisadora, concluindo, sugeriu que os educadores sociais deveriam pensar 

sobre suas práticas e refletir sobre questões paradigmáticas da instituição, conscientizando-se 

dos objetivos que se propõem a nela atingir, proposta também feita por Buccini (2007). 

Borba e Lopes (2010) relatam, sobre o tema formação, que as educadoras pesquisadas, 

auferindo muito baixa remuneração, tinham este motivo como impedimento para se manterem 

dedicadas ao processo de formação nessa área. Da mesma forma, Silva (2009) mostra que os 

educadores queixam-se dos salários pagos, que não permitem um padrão de vida satisfatório e 

tampouco o aprimoramento profissional, tornando o educador social, como aponta Gohn 

(2009), um agente mediador carente de formação. Sobre o fazer diário dos educadores sociais, 

Palma (2006), em sua dissertação, conheceu e analisou o cotidiano dos trabalhos 

desenvolvidos em uma ONG de São Paulo. Por meio dos resultados, pretendia identificar 

procedimentos de trabalhos, que fossem passíveis de serem utilizados na educação formal, 

como forma de melhorar a qualidade do ensino oferecido nas escolas. Relatou que, ao 

procurar soluções para o ensino formal, deparou-se com questões e barreiras muito 

semelhantes àquelas que buscava superar. Sua conclusão é a de que os objetivos da educação 

formal e não formal são distintos, cabendo a ambas construir um fazer próprio, considerando 

as características locais e pautando-se em uma visão de ensino inovadora.  

Também a respeito da atuação como educador social, Negrini (2006) tentou identificar 

as representações sociais de 16 educadores e de 23 familiares de participantes de um projeto 

socioeducativo, de iniciativa pública e privada, que se ocupa da educação não formal, 

realizado junto a crianças de 7 a 12 anos. Seu intuito era compreender o significado do 

Programa, mantido pelo Serviço Social do Comércio – SESC, no Estado de São Paulo. 

Concluiu que, para os participantes, o Projeto tinha o objetivo de promover a convivência em 

grupo e a autonomia das crianças, por meio de conteúdos diversos e flexíveis, apresentados 

por meio da articulação do brincar com o aprender, valorizando o caráter cultural da 

educação, algo que, em seu entender, a escola não promove. 

Príncipe (2010) investigou os principais desafios que educadores sociais enfrentam em 

suas práticas cotidianas e a maneira como o fazem. Os desafios encontrados vinculavam-se à 



 31 

heterogeneidade do grupo de alunos, principalmente em termos de idade e de se desenvolver 

propostas pedagógicas, além de enfrentarem problemas para atuar junto aos alunos com 

defasagem de leitura e escrita, bem como barreiras que impediam a participação de todos nas 

atividades propostas. Como resposta a tais empecilhos, faziam uso do diálogo e da 

colaboração entre pares, da linguagem artística e da brincadeira como meios de ação, da 

pesquisa para poder alcançar os conhecimentos necessários para aprimorar sua atuação. 

Utilizavam, em sua maioria, conhecimentos que, em alguns momentos, pareciam estar 

ancorados no modelo de educadores típicos da escola formal, pois evidenciavam a 

necessidade de se trabalhar coletivamente e em rede, de ter uma formação a respeito das fases 

do desenvolvimento infantil e, ainda, de conhecer melhor o contexto no qual atuavam, para 

poderem situar melhor quais seriam as suas finalidades educativas junto à clientela que 

atendiam.  

Silva (2010) teve como sujeitos de pesquisa educadores de ONGs que atuavam, 

simultaneamente, em escolas públicas da cidade de São Paulo, como docentes. Observa, 

diante dos resultados obtidos, a inexistência de uma relação institucional entre escola e ONG. 

Apenas o educador com dupla jornada que oferece um elo espontâneo neste sentido e não as 

instituições em si. Conclui, então, que o ambiente é mais propício à concorrência e à disputa 

do que à parceria e à colaboração. Oliveira (2008) buscou identificar as expectativas de 

pessoas que participavam de um programa comunitário, vinculado à política municipal de 

Campinas, destinado a crianças e adolescentes que o frequentavam em período inverso ao 

escolar. Participaram da pesquisa educandos, familiares, educadores (monitoras e assistentes 

sociais) e autoridades (coordenadores regionais e setoriais, diretores e secretários municipais). 

Uma das preocupações desse grupo vinculava-se ao desligamento dos jovens frequentadores 

do projeto tão logo atingissem a idade limite permitida para dele participar. Segundo 

declararam, gostariam que houvesse continuidade nas ações, como oferta de cursos 

profissionalizantes, auxiliando a inserir os participantes na sociedade mais ampla.  

Stort (2007) teve como objetivo, em sua pesquisa de mestrado, identificar e analisar a 

ação realizada por uma instituição educacional que é também uma ONG voltada para o 

atendimento de crianças e adolescentes, no estado de São Paulo. Como resultados 

encontrados, Stort apontou: a garantia de alguns direitos preconizados pelo ECA 

(alimentação, lazer, convivência familiar e comunitária); o assistencialismo praticado na 

instituição, cuja origem esteve vinculada à elite local, guiada por valores da militância 

católica; e, finalmente, a ação reprodutora da ideologia dominante, espelhando as 
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desigualdades sociais, econômicas e políticas inerentes ao modo de produção capitalista. 

Ressalta, também, que os profissionais que ali trabalhavam “desconsideravam os reais 

determinantes da realidade da população atendida” (STORT, 2007, p. 97). Conclui que a ação 

praticada na instituição, se não poderia ser desprezada por abrir um espaço para jovens terem 

acesso a direitos importantes, relegava esses mesmos sujeitos a sofrer “um déficit em relação 

à integração social” (p. 99). 

Ferreira e Placco (2011) puderam perceber no processo identitário do educador social, 

representações sociais, nas falas dos sujeitos pesquisados, de ‘ONGs caritativas’ e de 

‘educando pobre’, cujo modelo era ‘resgatar’ a população empobrecida, reafirmando a 

importância dos educadores sociais como profissionais responsáveis pela integração dessa 

camada à sociedade civil, por meio de práticas educativas. Complementam esta afirmação, 

enfatizando que, por meio desta visão, as práticas educativas e os relacionamentos 

estabelecidos acabam passando por uma ‘cegueira’, algo que impede o esclarecimento das 

demandas institucionais, sociais e educacionais, impactando negativamente no trabalho desses 

educadores. Borba e Lopes (2010) apontaram, do mesmo modo, que tudo aquilo que ocorria 

nos espaços pesquisados poderiam favorecer individualmente os jovens, caso viessem a 

ampliarem suas redes de suporte social. Entretanto, em uma análise macro, constataram que 

as ONGs operavam na lógica do assistencialismo, reproduzindo as desigualdades sociais, 

econômicas e políticas encontradas atualmente.   

Silva (2009), em relação à prática de educadores pesquisados, destaca como pontos 

atrelados à satisfação no exercício do ofício: 1) propiciar uma melhor qualidade de vida às 

pessoas por eles atendidas; 2) fazer uso da formação profissional; 3) continuarem a aprender 

ao desempenharem suas funções.  Pertinente à insatisfação, queixam-se dos salários pagos, a 

instabilidade da profissão, devido à descontinuidade dos programas sociais, a falta de 

condições materiais, físicas e de conhecimentos, levando à inércia e, inevitavelmente, à 

queixa, à discrepância entre interesses políticos e a prática em si e, finalmente, forte 

sentimento de impotência perante às ações interventivas, pois predominava um sentimento de 

impossibilidade de realizar e de transformar.  

Diante deste cenário, Silva (2009) pergunta-se sobre a ação social: ela tem sido 

transformadora ou apenas uma espécie de intervenção suavizante das contradições existentes? 

Quando questiona aos educadores o tempo em que pretendiam ainda continuar na função, 

percebeu que todos viviam um dilema: mudar ou prosseguir? A resposta dividiu-se: alguns 

consideravam que esse era um tempo ainda indeterminado, em virtude das incertezas do 
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trabalho, do desgaste e da má remuneração. Outros apontavam que esse tempo não poderia ser 

previsto: continuariam realizando o trabalho enquanto acreditassem que suas ações podiam 

trazer bons resultados, movidos que eram pelo gosto do trabalho, o prazer em exercê-lo ou, 

ainda, a um dom divino, que acreditavam deter. Nas considerações finais, o autor destacou a 

presença de um discurso mobilizado pela falta e pela descontinuidade, assemelhando-se de 

perto ao da população atendida. A falta de procedimentos específicos para o desenvolvimento 

do trabalho, algo que poderia ser - se visto sob uma ótica positiva - um aliado à criatividade, 

parecia despertar tão somente um sentimento de desamparo.  

Gohn (2009) escreveu que quase todos os 222 projetos analisados por ela cumpriam 

suas ações em locais pobres e excluídos socialmente e, ainda, que poucos registravam a 

demanda da comunidade e se tinha havido interação com seus membros, na definição do 

projeto inicial. Conclui, então, que nos interiores dos projetos sociais e das ONGs, eram 

elaborados discursos sobre a importância e necessidade de superar as segregações 

socioculturais, mas, na prática, havia acentuadas dificuldades para se atingir esse objetivo, as 

quais eram também experimentadas pelo educador social. 

Em sua tese, Garcia (2009), por meio de uma pesquisa bibliográfica e de campo, 

analisou a criação do conceito de educação não formal. Investigou três instituições de caráter 

não formal no estado de São Paulo, entrevistando seus educadores. Suas concepções foram 

consideradas como constituintes da criação de nuances no conceito de educação não formal, 

concluindo que esse é um conceito em movimento, criado e recriado em função do tempo e do 

espaço em que se vive e, portanto, da época histórica em que se está.  

Diante do contexto apresentado em relação ao trabalho específico realizado por esse 

educador, nota-se a sua complexidade, visto que este sujeito procura manter um caráter social 

em sua ação, promovendo a convivência em grupo, a autonomia da criança e do adolescente e 

as características culturais da comunidade onde a instituição em que trabalha está inserida. 

Contudo, nem sempre conseguem superar os obstáculos impostos nesta e por esta prática. 

Muitas vezes, a clarificação de como concebem os educandos, sujeitos com os quais 

trabalham, pode auxiliar na efetivação de uma prática crítica e emancipatória.   

Serão expostas a seguir concepções que os educadores sociais participantes das 

pesquisas mencionadas têm das crianças e adolescentes que frequentam os projetos sociais 

nos quais trabalham, a fim de mostrar como esta compreensão pode afetar, direta e 

indiretamente, a atividade realizada. Negrini (2006), de modo positivo, notou que os 

educadores de sua pesquisa concebem as crianças como sujeitos da ação educativa, produtoras 
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de cultura (e não só dela produtos), pessoas autônomas e criativas, concepção que auxilia o 

caráter social da prática realizada, assim como sua flexibilidade e efetivação.   

Oliveira (2008), entretanto, identificou a ideia de que crianças e jovens das classes 

trabalhadoras estão fadadas a terem baixas aspirações, seja pelo fato de as políticas 

educacionais serem pouco inclusivas, seja pela ausência de exemplos com quem possam se 

identificar. Da mesma maneira, Ferreira e Placco (2011) mostram a imagem de um 

“‘educando-pobre’ [...], que se apresenta como ‘fragmentado’, ‘carente’, ‘conflitivo’, 

‘complicado’ e ‘desprotegido’ ”. (p. 8). Stort (2007) aponta que o discurso de seus sujeitos de 

pesquisa era todo pautado na responsabilização do sujeito por suas dificuldades, distanciando-

se de uma reflexão política das condições de vida de seu público-alvo. Aponta que os jovens, 

educandos na instituição, acabavam por não se formarem como sujeitos humanos com 

inúmeras possibilidades, mas como pessoas que não conseguiriam sobreviver sem o vínculo 

institucional. Segundo a autora, a instituição engendrava uma imagem de “pobreza feliz” (p. 

98), mostrando, ao mercado, um produto bonito, de maior visibilidade e com boas chances de 

ser apoiado. 

Naves (2011) identificou muitas contradições na fala de seu sujeito de pesquisa, como, 

por exemplo, a adoção de uma concepção de homem ora inatista (com improvável 

modificação por meio da ação docente), e ora uma visão de ser humano historicizada, 

marcada por uma compreensão mais dinâmica da realidade e, portanto, de transformação e 

movimento. A visão inatista, quando media a prática do educador, diminui sensivelmente a 

importância de seu trabalho como “via de transformação na vida dos adolescentes” (p. 135). 

Demonstrou que os sentidos constituídos pelo educador em relação à sua prática são de que 

ela possa vir a ser um meio para conhecer e de empregar a contra-hegemonia, emancipando os 

jovens para que possam transformar sua sociedade, obtendo, desta forma, uma práxis 

transformadora.  

Entende-se que o trabalho do educador, como já dito, é uma atividade social 

complexa, e os sentidos constituídos por ele em relação a sua prática abarcam, notadamente, 

os personagens complementares envolvidos nesta ação, os educandos. Eles podem ser vistos, 

como apresentado, de maneiras distintas, coexistindo dois discursos em essência: um de 

sentido pejorativo, inatista, carregado de idéias de imutabilidade e estagnação, em que são 

desconsiderados os verdadeiros determinantes da realidade da população atendida, 

responsabilizando-os por suas impossibilidades, sendo considerados excluídos social e 
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afetivamente; e outra compreensão mais dinâmica, em que são vistos como sujeitos de 

direitos, em transformação e movimento, com caráter autônomo e criativo.  

Por isso, a postura do educador e a clareza da finalidade de seu trabalho são 

fundamentais para o desenvolvimento do seu trabalho, para que possa alcançar seus objetivos 

e assim sua prática ser positiva. Deve se pautar, para isto, nos recursos metodológicos, 

técnicos e teóricos que possui e/ou pode construir, possibilitando uma visão mais apropriada 

de si mesmo, como sujeito também dinâmico e passível de mudança, não se baseando apenas 

em características pessoais e na concepção de vocação para realizar a sua atividade, mas numa 

formação consistente, que abranja uma análise adequada do tempo, espaço e dos sujeitos 

envolvidos em sua ação. 
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3. Referencial Teórico: a perspectiva sociohistórica como referencial teórico  

Neste capítulo, são apresentados os princípios teóricos da Psicologia Sociohistórica 

que orientaram esta pesquisa e permitiram a compreensão do fenômeno a ser estudado. 

Primeiramente, é exposta a visão de mundo e de homem propostas por esta teoria. Em 

seguida, são explicadas separadamente algumas categorias constituintes da perspectiva 

sociohistórica.  

Inicia-se ilustrando que Vygotski (1896-1934), um dos representantes desta 

abordagem, interessado em estudar a psicologia da arte, se fez uma simples pergunta: ‘O que 

faz o belo tornar-se belo?’ e, para respondê-la, aprofundou seus estudos em Psicologia, 

centrando seu interesse na Psicologia da Arte e, seu trabalho “[...] em descobrir os 

mecanismos psicológicos da reação estética” (IAROCHEVSKI, GURGUENIDZE, 1996, p. 

474). Percebeu que a resposta que buscava só poderia ser encontrada com base naquilo que é 

construído pelo ser humano, isto é, na noção de que a arte é uma construção humana 

apropriada por distintas pessoas de diferentes maneiras, tais como também o são os 

conhecimentos, as atitudes, os valores etc. 

No trajeto para chegar a esta conclusão, Vygotski notou que as teorias psicológicas 

desenvolvidas até aquela época não dialogavam entre si, além de serem limitadas em relação à 

explicação que davam sobre o sujeito. Propôs, então, construir uma Psicologia que fosse 

capaz de apreender o homem de maneira integral, articulando sua subjetividade
2
 e 

objetividade, de modo a não dicotomizá-lo. O pensamento vygotskiano baseou-se nas ideias 

de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), as quais veem o homem como ser 

ativo, histórico e social. Prado Jr (1969) explana que Marx, com o auxílio de Engels, superou 

o conteúdo da Dialética Hegeliana e integrou “o Conhecimento do Homem no domínio da 

ciência, o que significou abrir perspectivas para uma humanidade senhora efetiva de sua 

História e de seus destinos” (p. 534).  

Minayo (2010) esclarece que as contribuições de Marx para as Ciências Sociais 

causaram muitas vezes polêmica, pelo fato de pertencerem, ao mesmo tempo, ao campo da 

Antropologia, Sociologia, Economia, História e Filosofia e, assim, serem de difícil 

catalogação. Aponta, ainda, que toda a obra de Marx tem um “[...] caráter de abrangência que 

tenta, de uma perspectiva histórica, cercar o objeto de conhecimento por meio da 

                                                 
2
 Vygotski não emprega o termo subjetividade, muito embora a literatura sociohistórica o faça (LEONTIEV, A., 

1978a; MOLON, 1995; GONZÁLEZ REY, 2002a).   
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compreensão de todas as suas mediações e correlações, constituindo a riqueza, a novidade e a 

propriedade da dialética marxista” (MINAYO, 2010, p. 107). Vygotski, então, utilizando-se 

dessa perspectiva abrangente, constrói uma nova Psicologia, em que se procura não 

dicotomizar nem o real, nem o humano. Esse autor considerava uma psicologia de inspiração 

marxista a única psicologia científica passível de lhe dar respostas e de suprir, portanto, suas 

necessidades intelectuais, fornecendo-lhe soluções metodológicas apropriadas, de natureza 

essencialmente dialética, histórica e materialista (IAROCHEVSKI, GURGUENIDZE, 1996).  

De acordo com a perspectiva marxista, o processo de desenvolvimento social pode ser 

expresso por dois princípios, ambos profundamente vinculados: o materialismo histórico e o 

materialismo dialético. O materialismo histórico representa o caminho teórico que auxilia a 

complexa investigação da sociedade. Já a dialética alude ao método utilizado em tal 

investigação, no qual se considera a realidade como histórica, dinâmica e provisória 

(MINAYO, 2010). Tem-se, então, que a Psicologia sociohistórica adota como filosofia, teoria 

e método o materialismo histórico e dialético. Bock (2011) expõe que essa visão envolve três 

concepções: 

 A materialista, na qual se concebe a realidade material independentemente da 

ideia, do pensamento e da razão; 

 A dialética, que se baseia na característica fundamental de tudo que existe: a 

contradição e sua superação, base do movimento que se realiza para se 

transformar a realidade constantemente, expressa nas leis da dialética e suas 

categorias; 

 A histórica, por meio da qual se entende que ela “deve ser analisada a partir da 

realidade concreta e não a partir de ideias, buscando-se as leis que as governam 

(visão materialista)” (p. 34), leis estas que estão em constante processo de 

mudança, expressam a contradição (visão dialética) e são caracterizadas tanto por 

sua objetividade - pois “estão na realidade material do trabalho e das relações 

sociais” (p.34) - quanto sua subjetividade, por serem produzidas por sujeitos 

constituídos histórica e socialmente.  

Vygotski valorizou a possibilidade de o sujeito expressar-se, defendendo a 

singularidade do ser humano e sua constituição social, postulando a “gênese social do 

individual”, noção segundo a qual o sujeito é social e individual ao mesmo tempo. Concebe o 
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humano como um ser em constante movimento, transformado o que é pelo mundo à medida 

que o transforma, apropriando-se da realidade social de maneira única.  

Sobre a história humana, especificadamente, Engels (1974) postula que a diferença 

entre o homem e o animal consiste na relação que ambos mantêm com a natureza. O animal 

utiliza-se dela, provocando nela modificações, sem, no entanto, ter disso consciência; já “o 

homem transforma a natureza para que ela sirva aos seus fins; domina-a” (p. 182). Conclui, 

então, que os cientistas, não enxergando este movimento dialético, acabam por limitar sua 

visão, não descobrindo como se dá o real desenvolvimento de nossa espécie. 

Bock (1999) esclarece a concepção de homem ao explicitar alguns de seus aspectos: a 

não existência de uma natureza humana e, sim, de uma condição humana; a concepção de 

homem como um ser ativo, social e histórico, que não é, portanto, puramente biológico ou um 

ser descolado de sua realidade e dela autônomo, dotado de uma essência própria, tal como 

concebem algumas teorias ideológicas. Esclarece que, na perspectiva sociohistórica, entende-

se que o homem tem origem na realidade social, de modo que, como mostra Aguiar (2011a), 

para se tornar homem, um ser humano, é preciso estar, necessariamente, inserido na cultura, 

em relações sociais, em um meio social. Bock (1999) esclarece mais ainda essa visão, ao 

mostrar que as condições biológicas são essenciais, mas é o mundo social e histórico que 

caracteriza o homem como ser humano: 

As condições biológicas hereditárias do homem são a sustentação de um 

desenvolvimento sociohistórico, que lhe imprimirá possibilidades, 

habilidades, aptidões, valores e tendências historicamente conquistadas pela 

humanidade e que se encontram condensados nas formas culturais 

desenvolvidas pelos homens em sociedade (BOCK, 1999, p. 28).  

A autora mostra, em suma, que as diversas abordagens que analisam o indivíduo como 

um ser isolado, abstrato, estático, independente de um contexto relacional e social merecem 

críticas: de fato, explica ela, o homem precisa ser compreendido como um sujeito histórico, 

crítico e transformador da realidade. Para melhor entender a posição vygotskiana, algumas 

categorias que constituem a Psicologia Sociohistórica serão explicitadas a seguir.  

3.1. Categorias constituintes da perspectiva sociohistórica 

Categorias são constructos intelectivos, teóricos, resultantes do processo de abstração 

humana, que buscam explicar um movimento que acontece no real e que vai do homem em 

direção ao mundo e do mundo em direção ao homem. Como aponta Aguiar (2011a), as 

categorias “devem dar conta de explicitar, descrever e explicar o fenômeno estudado, suas 
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contradições e sua historicidade” (p. 95). Para Kuenzer (1998), as categorias servem para 

organizar a teoria e os fatos a serem investigados, de acordo com o objetivo da pesquisa, 

conferindo-lhe rigor, cientificidade e sentido.  

Kopnin (1978) salienta que as categorias “são um método de movimento do 

conhecimento ao desconhecido” (p. 106), uma vez que constituem uma forma de se conseguir 

novos resultados. Ao mesmo tempo, as categorias do materialismo dialético sintetizam a 

experiência do conhecimento do mundo, sendo, ao mesmo tempo, absolutas e relativas; 

soberanas e não soberanas; conhecidas e desconhecidas. Aponta, como complemento, que as 

categorias do materialismo dialético - para que possam servir de referência para o 

conhecimento científico - devem ser desenvolvidas, aperfeiçoadas e transformadas. Esse autor 

articula ainda o conceito de categoria com leis: “as leis da dialética materialista só se 

manifestam em suas categorias” (p. 108), mostrando, assim, sua importância lógica, 

metodológica e gnosiológica. Em síntese, a função das categorias é a de ser a “forma lógica 

do conteúdo da dialética materialista” (p. 108), isto é, as categorias expressam o conteúdo da 

dialética materialista de uma maneira compreensível e formalizada.  

Nesse trabalho, serão apresentadas as seguintes categorias: mediação, historicidade, 

atividade, pensamento e linguagem, sentido e significado que, no caso desta pesquisa, 

possibilitarão a análise dos dados produzidos a fim de se buscar os sentidos e significados que 

um educador social que trabalha no contraturno escolar constitui para a sua atividade. 

3.1.1. Mediação 

A categoria mediação refere-se a um tipo de relação específica presente no mundo 

material. Dois elementos diferentes se relacionam, mas não na condição de causa e efeito e, 

sim, na de serem constituintes um do outro, de um conter o outro como elemento essencial. A 

mediação explica esse fenômeno - o da união de contrários, em que um não é sem o outro, 

mas um não é o outro. Sob esta perspectiva, Kuenzer (1998) aponta que a cisão de elementos, 

o isolamento de fatos, são apenas recursos utilizados para fins de investigação e análise. Na 

situação real, nada é isolado. Decorre daí a necessidade de se ter a mediação como categoria 

metodológica em pesquisas na vertente materialista histórica e dialética. Mesmo buscando as 

determinações mais simples do objeto investigado, pode-se, com o recurso à categoria 

mediação, estabelecer relação de uma parte do fenômeno com sua totalidade e, assim, analisar 

a situação de modo articulado, contextualizado e histórico. 
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Segundo Pino (2000a), a categoria mediação pode ser compreendida, em um sentido 

amplo, como a intervenção, entre dois elementos, de um terceiro, possibilitando que os dois 

primeiros se constituam mutuamente. Para Severino (2002, p. 44), o significado básico da 

categoria mediação é ser uma “instância que relaciona objetos, processos ou situações entre 

si; a partir daí, o conceito designará um elemento que viabiliza a realização de outro que, 

embora distinto dele, garante a sua efetivação, dando-lhe concretude”.   

Severino (2002) afirma que a especificidade humana, tecida pelas atividades e ações 

realizadas pelos homens, pode somente ser captada se analisada suas mediações: 

O existir é antes de tudo desdobrar-se pelo agir numa interação permanente e 

intensa com os dados da natureza material, com os outros sujeitos na 

sociedade e com as construções simbólicas, subjetivamente produzidas por 

sua consciência e guardadas pela memória e objetivamente conservadas pela 

cultura (p. 44). 

Para entender o sujeito, é preciso entender como ele se constitui, isto é, compreender a 

relação dialética que ele mantém com o mundo material. A mediação caracteriza a relação que 

o homem estabelece com o mundo e com os outros homens, sendo por seu intermédio que as 

funções psicológicas superiores, especificamente humanas, se desenvolvem. Baseado no 

pensamento materialista, Vygotski assinala que da mesma forma que os instrumentos de 

trabalho (ferramentas utilizadas pelo homem para transformar o mundo material) mediam a 

relação homem-natureza, os signos, no campo da conduta humana, cumprem essa função. Nas 

palavras do autor, “A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar um 

dado problema psicológico (lembrar, comprar coisas, relatar, escolher, etc.) é análoga à 

invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico” (VYGOTSKI, 1989, p. 

57). O instrumento tem, portanto, um papel na atividade material que equivale ao do signo na 

atividade psicológica, sendo que, nessa última, ele vai do interpessoal ao intrapessoal, por 

meio do processo de apropriação, que representa, mentalmente, o mundo exterior. Para 

Vygotski (1989):  

O instrumento serve como condutor da influencia dos homens sobre os 

objetos de sua atividade. É dirigido sobre o mundo externo; deve produzir 

mudanças no objeto; é um meio da atividade externa do homem visando o 

domínio da natureza [...]. Um signo nada muda no objeto da operação 

psicológica. Um signo é um meio de influir sobre o comportamento dos 

outros e o de si mesmo. (p. 71). 

De acordo com esse mesmo autor, o desenvolvimento do homem dá-se na e por meio 

das relações com o meio social, sempre via mediação da cultura, em um processo constante de 

atribuição de significados à realidade.  
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3.1.2. Historicidade 

O homem, sob o ponto de vista da Psicologia Sociohistórica, é um sujeito histórico, 

como já enfatizado. Pino (2000b), pretendendo melhor explicar esta situação, aponta que “o 

psiquismo é de natureza cultural” (p. 33), sendo desenvolvido por um processo histórico. 

Esclarece, em seguida, que história tem dois significados: um geral e outro restrito. Em seu 

significado amplo, é aquilo que confere ao homem sua dimensão histórica, algo que se 

relaciona à própria definição de homem, que é “ao mesmo tempo natureza e história dessa 

natureza” (p. 35). Nesta colocação, natureza pode ser entendida, no nível ontológico, como “a 

realidade como existência independentemente do homem” (p. 35) e, no nível dialético, pois é 

nele que se dá sua dimensão histórica: ao agir sobre a natureza, o homem a transforma e a 

integra à sua própria história.  

No sentido restrito, história refere-se à história do homem, uma referência à matriz do 

materialismo histórico, vertente segundo a qual o homem é “capaz de assumir o controle da 

sua própria evolução” (p. 35), tornando-se distinto dos outros animais, que são apenas 

adaptados às condições da natureza e do mundo biológico. A historicidade pode, assim, ser 

descrita como uma das instâncias que constitui o sujeito, pois se entende que o sujeito só se 

constitui nas relações históricas, no mundo material, adotando como seu aquilo que com ele 

ocorre. História é, portanto, um movimento que, em condições objetivas e históricas, cria 

contradições no sujeito que delas se apropria, tornando possível o aparecimento de outras 

novas e diversas condições.  

Neste sentido, a categoria historicidade está ligada ao conceito de determinação, mas 

segundo a definição dada pela perspectiva do materialismo dialético. As pessoas são 

“marcadas”, desse ponto de vista, a depender de sua historicidade, da multiplicidade de fatos e 

vivências, que se acumulam e se articulam. Esta multiplicidade constitui e determina o 

sujeito, mas não em termos de causa e efeito. O processo histórico é determinado, mas esta 

determinação se dá na história de cada um, que segue um movimento que não é caótico. Para 

Lukács (2003): 

[...] a história é, exatamente, a história da transformação ininterrupta das 

formas de objetivação que moldam a existência do homem. A 

impossibilidade de compreender a essência de cada uma dessas formas a 

partir da sucessão empírica de acontecimentos históricos não se baseia, 

portanto, no fato de que essas formas são transcendentes em relação à 

história, como julga, e assim tem de ser, a concepção burguesa que pensa por 

determinações isoladoras da reflexão ou por ‘fatos’ isolados, mas no fato de 

que essas formas singulares não estão imediatamente relacionadas nem na 



 42 

justaposição da simultaneidade histórica, nem na sucessão de seus eventos. 

Sua ligação é mediada, sobretudo, por sua posição e função recíprocas na 

totalidade (pp. 371-372).  

Assim, para complementar a categoria historicidade, é importante considerar a noção 

de totalidade. Como aponta Pino (2000b), ao olhar para o particular e entendê-lo, é preciso 

olhar o todo. Só se entende o processo constitutivo do sujeito se ele for analisado à luz da 

totalidade, ou seja, do conjunto de múltiplas relações que constituem o sujeito. Deve-se 

ressaltar, ainda, que a parte também contém a totalidade e a revela em todas as suas 

expressões.  

3.1.3. Atividade 

A atividade, para Libâneo e Freitas (2006), na concepção sociohistórica, é uma 

categoria chave, pois explica o processo de mediação, uma vez que ela, a atividade, 

“mediatiza a relação entre o homem e a realidade objetiva. O homem [...], pela sua atividade, 

põe-se em contato com os objetos e fenômenos do mundo circundante, atua sobre eles e 

transforma-os, transformando também a si mesmo” (pp. 3-4).  

Mais detalhadamente, comentam que na concepção de ser humano, pautada na teoria 

marxista, se encontra a essência da teoria da atividade, elucidada nas seguintes premissas:  

1) a atividade representa a ação humana que mediatiza a relação entre o 

homem, sujeito da atividade, e os objetos da realidade, dando a configuração 

da natureza humana; 2) o desenvolvimento da atividade psíquica, isto é, dos 

processos psicológicos superiores, tem sua origem nas relações sociais do 

indivíduo em seu contexto social e cultural (LIBÂNEO, FREITAS, 2006, p. 

4). 

 

Tem-se, portanto, que os seres humanos constituem-se na e pela atividade, na relação 

do homem com a natureza, do homem com outros homens e dele consigo mesmo. Aguiar 

(2011a) coloca que é por meio da atividade externa que se possibilita a construção da 

atividade interna.  

A atividade é, portanto, um processo constitutivo do humano, pois ela propicia o 

aparecimento e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tipicamente humanas. 

De acordo com Luria (1979), a atividade realizada pelo homem apresenta três características 

básicas, ou seja, ela é: 

 Exercida sem que se precise recorrer, necessariamente, a motivos de natureza 

biológica; 
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 Realizada mediante a influência do meio ou das experiências anteriores, não 

sendo regida exclusivamente por impressões imediatas; 

 Constituída a partir de conhecimentos e habilidades acumulados ao longo da 

história social humana, os quais são adquiridos e transmitidos no e por intermédio 

do processo educativo.  

Segundo Leontiev (1978b), é a necessidade que regula e dirige a atividade do sujeito, 

vinculando, aos aspectos cognoscitivos, as emoções. Como já dito, as necessidades são o 

elemento constitutivo da atividade, o que a impulsiona, no sentido de satisfazer as 

necessidades, de alcançar sua satisfação. Porém, não é só a necessidade que torna concreta a 

atividade. Necessidade, motivo e objeto são todos componentes centrais de toda e qualquer 

atividade, como bem explicita o autor: 

A primeira condição de toda actividade é uma necessidade. Todavia, em si, a 

necessidade não pode determinar a orientação concreta de uma actividade, 

pois é apenas no objeto da actividade que ela encontra sua determinação: 

deve, por assim dizer, encontrar-se nele. Uma vez que a necessidade 

encontra a sua determinação no objecto (se “objectiva” nele), o dito objecto 

torna-se motivo da actividade, aquilo que o estimula (pp. 107-108). 

O trabalho, por exemplo, é uma atividade humana, mediada por instrumentos, como 

qualquer atividade, que busca a preservação da espécie humana e dos seres humanos que a 

executam. A forma como a sociedade organiza o trabalho, segundo Aguiar (2011a), determina 

a atividade exercida pelos diferentes indivíduos. Vygotski (2001) considera a atividade uma 

categoria psicológica que dispõe de um instrumento fantástico: a linguagem, como será 

explicado a seguir.  

3.1.4. Pensamento e Linguagem 

As categorias pensamento e linguagem, apesar de diferentes, de terem estruturas 

distintas, não podem ser compreendidas separadamente. Não se pode trabalhá-las numa 

perspectiva dicotômica, pois uma só existe porque contém a outra (AGUIAR, OZELLA, 

2006). Esse processo é explicado pela categoria mediação, “centro organizador dessa relação” 

(AGUIAR, LIEBESNY, MARCHESAN, SANCHEZ, 2009, p. 58). Pensamento e linguagem 

constroem-se mutuamente, num processo ininterrupto, histórico e dialético.  

Vygotski (2001) assinala que pensamento e linguagem possuem raízes genéticas 

diferentes, com trajetórias distintas, mas que, não obstante, se cruzam no desenvolvimento 

humano filo e ontogenético, sendo que o elemento que permite essa relação é o significado, 
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categoria explicada a seguir. A articulação que se dá, em determinado momento, 

impulsionada pela necessidade de comunicação, entre o pensamento e a linguagem permite o 

desenvolvimento humano e a humanização do mundo, como bem apontam Aguiar, Liebesny, 

Marchesan e Sanchez (2009). 

As autoras destacam que no início da vida humana, existe um estágio anterior ao 

surgimento da linguagem (pré-linguagem) no desenvolvimento do pensamento, momento em 

que a criança utiliza outras ferramentas para se apropriar da significação que não a palavra: o 

balbucio, o choro, a postura e o tônus. Existe, da mesma forma, como assinala Vygotski 

(2001), um estágio pré-intelectual no desenvolvimento da linguagem, no qual o sujeito não 

faz o uso de signos. O autor ainda esclarece que: 

[...] O pensamento da criança surge inicialmente como um todo confuso e 

inteiro, e precisamente por isso deve encontrar na linguagem a sua expressão 

em uma palavra isolada. É como se a criança escolhesse para o seu 

pensamento uma veste sob medida de linguagem. O pensamento da criança 

se desmembra e passa a construir a partir de unidades particulares na medida 

em que ela caminha das partes para o todo desmembrado em sua linguagem. 

Ocorre também o contrário: na medida em que, em sua linguagem, a criança 

passa das unidades para o todo decomposto na oração, no pensamento ela 

pode passar do todo não decomposto para as partes. Deste modo, desde o 

início o pensamento e a palavra não se estruturam, absolutamente pelo 

mesmo modelo (VYGOTSKI, 2001, pp. 411-412).  

É apenas quando a fala passa a ser mediada pelos significados da palavra, que 

linguagem e pensamento se unem, dando origem ao pensamento verbal e à linguagem 

racional. Conforme aponta Vygotski (2001, p. 398), “o significado é um traço constitutivo 

indispensável da palavra”, uma vez que “a palavra desprovida de significado não é palavra, é 

um som vazio”. Esta união do pensamento com a linguagem não elimina, entretanto, que se 

encontre linguagem sem pensamento e pensamento sem linguagem. A ênfase, diferentemente, 

está em apontar que quando o pensamento verbalizado passa a predominar na ação humana, 

ele possibilita um funcionamento psicológico mais sofisticado. Aguiar, Liebesny, Marchesan 

e Sanchez (2009) complementam esse raciocínio, assinalando que para apreender o processo 

de constituição do humano, é necessário abarcar a relação do homem com o mundo e a 

mediação da linguagem.  

A respeito da origem da linguagem, Luria (1986) explana que a palavra, nas primeiras 

etapas de seu surgimento, possuía um caráter simpráxico, pois estava inserida na atividade 

prática concreta. Com o tempo, a linguagem emancipa-se desse limite e mesmo sendo ainda 

constituída pela atividade, torna-se abstrata, entrelaçando signos e seus significados. Este 
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processo foi fundamental para que o homem adquirisse consciência. A linguagem, presente 

nas relações sociais de trabalho, possibilitou ao homem designar objetos e memorizá-los. 

Conforme esclarece Luria (1979): 

No nível humano e apoiada nos processos do discurso, a linguagem se torna 

pela primeira vez atividade mnemônica consciente, na qual o homem coloca 

fins especiais de lembrar, organizar o material a ser lembrado e acha-se em 

condições não só de ampliar de modo imensurável o volume de informações 

que se mantém na memória como ainda de voltar-se arbitrariamente para o 

passado, selecionando nele, no processo de memorização, aquilo que em 

dada etapa se lhe afigura mais importante (pp. 82-83). 

A linguagem torna-se, portanto, um sistema de signos (instrumentos psicológicos) que 

nomeiam objetos e eventos e possibilitam sua qualificação, permitindo ao homem abstrair e 

construir seu pensamento, transmitindo-o sempre que necessário. É assim que o homem 

ultrapassa sua situação natural, sua natureza humana, para alcançar uma condição humana. 

Mello (2000) aponta que a linguagem é fundamental no processo de desenvolvimento 

humano, pois: 

[...] medeia toda a atividade humana: o trabalho social, a socialização da 

experiência humana passada, presente, a colocação de fins para a atividade 

humana – inclusive fins que ainda não existem, mas que podem vir a existir 

[...], permite a reflexão sobre a própria atividade e sobre si mesmo (pp. IX-

X).  

Como foi dito no início, não se pode compreender pensamento e linguagem 

separadamente; contudo, observa-se, ainda, que um não substitui o outro, ou seja, a palavra 

não coincide diretamente com o pensamento e “o pensamento não consiste em unidades 

isoladas de linguagem” (VYGOTSKI, 2001, p. 477). Temos entre um e outro a mediação do 

significado.  

[...] o processo de transição do pensamento para a linguagem é um processo 

sumamente complexo de decomposição do pensamento e sua recriação em 

palavras. Exatamente porque um pensamento não coincide não só com a 

palavra, mas, também, com os significados das palavras é que a transição do 

pensamento para a palavra passa pelo significado. No nosso pensamento 

sempre existe uma segunda intenção, um subtexto oculto. [...] a passagem 

direta do pensamento para a palavra é impossível e sempre requer a abertura 

de um complexo caminho (VYGOTSKI, 2001, p. 478).  

O autor ainda expõe que para se ter acesso ao pensamento utiliza-se a linguagem, mas 

ela, no entanto, não apreende a totalidade do pensamento. Aguiar e Ozella (2006) expõem que 

o pensamento passa por muitas transformações para poder ser expresso em palavras, isto é, 
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pelo significado e pelo sentido. Por isso, torna-se primordial a compreensão dessas categorias, 

as quais serão expostas a seguir.  

3.1.5. Sentido e Significado 

Da mesma forma que o pensamento e a linguagem, sentido e significado incluem-se e 

excluem-se ao mesmo tempo. Um é diferente do outro, mas um contém o outro. Além disso, 

como pontua Vygotski (2001), existe um caminho a ser trilhado entre o pensamento e a 

palavra, o qual é mediado internamente pelo significado. Ainda sobre a definição da categoria 

significado, Aguiar e Ozella (2006) entendem que os significados:  

[...] referem-se, assim, aos conteúdos instituídos, mais fixos, compartilhados, 

que são apropriados pelos sujeitos, configurados a partir de suas próprias 

subjetividades (p. 226). 

Desta forma, o significado apresenta-se como algo mais estável, a despeito de sofrer 

transformações com o tempo. Conforme aponta Aguiar, Liebesny, Marchesan e Sanchez 

(2009), os significados são produções sociais, históricas, compartilhadas e que, por isso, 

“permitem a comunicação entre os homens” (p. 61). O significado vigora nas palavras 

compartilhadas, possibilitando a comunicação social. Oliveira (2002, p. 48) expõe que o 

significado “vai propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo e o mundo real, 

constituindo-se no filtro através do qual o indivíduo é capaz de compreender o mundo e agir 

sobre ele”.  

Os significados, compartilhados socialmente, são transformados a partir do momento 

que o sujeito deles se apropria, pois a apropriação é sempre feita à luz de suas experiências, 

valores e conhecimentos, situação que configura novos sentidos, que passam a fazer parte da 

sua dimensão subjetiva, individual. Segundo Aguiar, Liebesny, Marchesan e Sanchez (2009), 

os sentidos são constituídos por meio da reconfiguração de arranjos objetivos, influenciados 

pela vivência do sujeito. “A mobilização interna e a qualidade desses arranjos e rearranjos vão 

depender tanto do momento específico do sujeito, como das condições objetivas geradoras da 

mobilização” (p. 63). As autoras ainda apontam que este processo permite conhecer o sujeito 

e sua subjetividade, uma vez que “o sentido se refere à totalidade do sujeito histórico e a sua 

condição vital” (p. 65).  

Conforme aponta Kuenzer (1998), elucidando o processo de constituição de sentidos, 

considera-se a existência de distintas formas de “‘apropriação do mundo’ pelos homens por 

meio da ação” (p. 59). Cada ser humano tem uma forma singular e uma determinada 
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intencionalidade ao se apropriar do mundo objetivo, de modo que a apropriação empreendida 

pelo religioso, pelo teórico, pelo operário, pela mãe ou pelo artista variará substancialmente 

de pessoa para pessoa. A autora enfatiza ainda, entretanto, que a realidade, mesmo sendo 

apropriada de forma particular, é um “todo indivisível de entidades e significados” (p. 59). 

Ressalta que não se pode considerar como verdade absoluta apenas a realidade do homem 

inserido num mundo matemático ou de cuidados domésticos, pois se tratam de dimensões 

diversas, mas interligadas, uma tão legítima quanto a outra. Compreende-se, então, como as 

categorias sentido e significado, articuladas entre si e com as demais categorias da Psicologia 

Sociohistórica, podem contribuir para a visão que se tem de mundo e de homem: os sentidos 

dizem respeito à apropriação dos significados compartilhados articulando-os ao conjunto de 

vivências do sujeito. Os sentidos constituem a leitura única, particular, idiossincrática de cada 

sujeito, que irá significar, de forma momentânea e fugaz, aquilo que cada um faz.  
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4. Método 

4.1. Pressupostos teórico-metodológicos 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos produzidos acerca da prática em 

educação social, busca-se, nesta pesquisa, analisar os sentidos e significados que um educador 

social que trabalha no contraturno escolar constitui para a atividade que desenvolve em uma 

instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Para isto, foi utilizada, como orientação epistemológica e metodológica, a Psicologia 

Sociohistórica, que adota como filosofia, teoria e método o materialismo histórico e dialético.   

Kopnin (1978), ao discorrer sobre a dialética, mostra a necessidade de distinguir a 

metodologia do método. Revela que a metodologia é a doutrina, a teoria do método. Esse 

último, por sua vez, é entendido como “um meio de atividade do homem em que se unem, 

num todo, as leis objetivas interpretadas com o fim voltado para a apreensão do objeto e a sua 

transformação” (p. 96). Expõe que um método científico não deve ser considerado único e 

absoluto. Marca, como mais importante, o movimento que se faz ao buscar resultados mais 

verdadeiros. Aponta o método dialético como tendo esta capacidade, de mudar a sua 

configuração de acordo com nível de conhecimento científico, garantindo-lhe tanto a eficácia 

como a relação indefectível com a ciência; afinal, a própria ciência muda e desenvolve-se na 

medida em que novos conhecimentos científicos são adquiridos. 

Gatti (1992) - em texto que utiliza, como apoio, artigos publicados ao longo de 20 

anos, em uma revista de estudos e pesquisa em educação - comenta que, nos anos 80, a 

discussão relacionada à teoria, ao método e ao objeto das pesquisas (em educação) apoiava-se 

nos fundamentos da perspectiva materialista dialética e nos das teorias críticas. Cita, dentre 

outros, artigo de Franco (1988), no qual é exposto que a metodologia, por meio da explicação 

da interação estabelecida entre sujeito e objeto, busca alcançar o conhecimento. Pontua, ainda, 

que delineamentos de pesquisas experimentais ou correlacionais, que concebem a realidade 

por meio de recortes parciais, não permitem compreendê-la em sua “totalidade concreta” 

(GATTI, 1992, p. 78). Para ultrapassar esta barreira, explana ser necessário realizar um 

movimento dialético do pensamento que, a partir do empírico, da parte, do fenômeno, 

caminha para o concreto, o todo ou a essência, sendo utilizados para isso recursos da teoria. 

Obtida uma visão mais ampla, retorna-se ao empírico, sendo ele compreendido, com base 

nesse movimento, de uma forma agora mais complexa.  
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A realidade social, segundo Kosìk (1976), investigada sob o princípio metodológico 

da dialética, deve ser compreendida como um momento da história, que exerce uma dupla 

função, pois define a si mesma (ganhando um significado legítimo, próprio) e, ao mesmo 

tempo, define o todo (atribuindo sentido a algo maior). Essa relação entre parte e todo, 

também expressa por Franco, pode ser vista na obra de Kosìk (1976):  

[...] os fatos isolados são abstrações, são momentos artificiosamente 

separados do todo, os quais só quando inseridos no todo correspondente 

adquirem verdade e concreticidade. Do mesmo modo, o todo de que não 

foram diferenciados e determinados os momentos é um todo abstrato e vazio 

(p. 41).  

O autor indica, ainda, que o pensamento dialético, realizado num processo de 

movimento em espiral, correlaciona todos os conceitos, elucidando-os mutuamente. Assim, o 

isolamento dos fatos, aspectos e/ou situações são superados na interação interna das partes e 

delas com o todo, com a noção de que este todo “se cria a si mesmo, na interação das partes” 

(KOSÌK, 1976, p. 42). Seguindo a mesma linha de pensamento, Kuenzer (1998) explica que 

muitos trabalhos, resultados de uma prática fragmentada, não passam de descrições: não 

captam o todo. Mostra, com isso, a necessidade:  

[...] da adequada articulação entre as categorias de análise macro e 

microeconômicas, entre teoria e prática, através de um caminho 

metodológico que permita que o concreto se torne compreensível pela 

mediação do abstrato, e o todo através da mediação da parte, sem o que 

nossa produção sempre será parcial e pouco útil para dar suporte às 

intervenções no sentido da transformação da realidade (p. 61). 

Em seus escritos, Vygotski (1989) já pontuava a necessidade de superação dos 

métodos de pesquisa vigentes em sua época, uma vez que eles não se adequavam ao estudo 

das formas especificadamente humanas de comportamento. Utilizando-se do contraste 

apresentado por Engels em relação “às abordagens naturalística e dialética para a 

compreensão da história humana” (p. 62), estabeleceu uma nova metodologia de estudo, 

pautada nas ideias de Marx e Engels. Vygotski (1989) ressalta que adotou os pressupostos da 

perspectiva materialista histórica e dialética na análise de fenômenos psicológicos, 

assinalando três princípios essenciais para a análise das funções psicológicas superiores: (a) 

focar o processo, em oposição ao objeto. Assim, a tarefa básica da pesquisa gira em torno “da 

reconstrução de cada estágio, no desenvolvimento do processo” (p. 64); (b) explicar ao invés 

de descrever, uma vez que a descrição não mostra a essência dos fenômenos estudados, 

apenas sua aparência; (c) desvelar os “comportamentos fossilizados” que se tornam, na vida 

do sujeito, meras ações involuntárias, repetições automáticas.  
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Deve-se, então, analisar o seu desenvolvimento, reconstruindo todos os pontos de 

determinada estrutura, até chegar à sua origem, concentrando-se no processo, não no produto, 

estudando a estrutura ou situação historicamente, o que significa “descobrir sua natureza, sua 

essência, uma vez que (parafraseando Marx) ‘é somente em movimento que um corpo mostra 

o que é’. Dessa forma, o estudo histórico do comportamento não é um aspecto auxiliar do 

estudo teórico, mas, sim, sua verdadeira base” (VYGOTSKI, 1989, pp. 68-69). Por essa razão, 

pesquisas que consideram o homem e as funções psicológicas superiores devem se pautar 

num método que o compreenda de maneira histórica, não linear. 

Para González Rey (2002b, p. 29), a abordagem qualitativa favorece, na psicologia, 

esta compreensão de homem “plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa e histórica”, 

dando aos seus resultados um caráter construtivo-interpretativo. Este conhecimento tem 

caráter construtivo por se configurar como uma produção humana, de uma realidade que não é 

dada de imediato ao pesquisador, tendo ele acesso limitado à prática pesquisada. González 

Rey (1997) mostra a relação dialética que a realidade mantém com a produção de 

conhecimento. Caso uma se desenvolva, a outra necessariamente cresce em complexidade, 

produzindo novas situações contraditórias que, ao serem conhecidas, geram novas zonas de 

sentido sobre o real. O autor define tais zonas de sentido como espaços de inteligibilidade 

que, produzidos na pesquisa, abrem a possibilidade de aprofundamento teórico, pois não 

esgotam a questão que significam. O conhecimento, desta forma, se não mantém 

correspondência imediata e linear com o real, gera, entretanto, a possibilidade de novas zonas 

teóricas e de ação sobre a realidade e permitindo a produção de novos conhecimentos.    

Diante de tais pressupostos - e articulando-os com o objetivo desta pesquisa -, é 

preciso considerar o educador social como sujeito atuante na instituição em que está inserido, 

alguém que é, ao mesmo tempo, influenciado por questões sociais, políticas e econômicas que 

permeiam a organização na qual atua. Analisar todas essas questões é essencial para que se 

possa apreender como ele constitui suas formas de pensar, sentir e agir, em um processo 

constituído histórica e socialmente. 

4.2. Sujeito 

Fez parte desta pesquisa um educador social que desenvolve sua atividade educativa 

em contraturno escolar. Ele, portanto, é um educador que possui uma prática diferente 

daquela instituída pela educação formal, pelo menos no que se refere à instituição a que se 

vincula. 
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O sujeito da pesquisa foi escolhido de acordo com o tempo de permanência na 

instituição e na unidade foco da pesquisa (ele era o que estava, no momento da produção de 

dados, há mais tempo trabalhando na unidade). Visto a disponibilidade e aceite dele em 

participar, temos o seguinte sujeito (a identidade do sujeito da pesquisa foi preservada, sendo-

lhe atribuído um nome fictício. Foi assinado um termo de concordância livre e esclarecida 

para participar da pesquisa – Apêndice 1, p.117): um homem (aqui chamado de Daniel), 

formado em Educação Física em 2012, tendo, anteriormente, a oportunidade de ingressar num 

curso superior que não foi concluído por dificuldades financeiras. Trabalha na Fundação há 

oito anos e nove meses, sendo cinco anos e três meses na unidade foco da pesquisa. Realiza 

suas atividades de educador também na sede da Fundação, base do setor técnico e 

administrativo, atendendo, portanto, em mais de uma unidade. O educador realiza oficinas de 

circo. 

O educador entrevistado, assim como os demais, permanece na unidade em tempo 

integral. Ministra atividades pela manhã e pela tarde, com grupos distintos de crianças e 

adolescentes. Inicia seu trabalho às 8h e às 8h30min começa a primeira atividade com a turma 

de educandos a ele destinada, com duração de uma hora. Após 30 minutos de intervalo, às 

10h, inicia outra atividade, com uma hora de duração, com outra turma. Ao finalizar as duas 

atividades matinais, as crianças são liberadas para o lanche. Posteriormente, o educador tem 

uma hora de almoço. As atividades da tarde com as crianças atendidas neste período têm 

inicio às 13h30min, também com duração de uma hora. Há também um intervalo de 30 

minutos, tendo início, a atividade posterior, às 15h. Após as 11h e após as 16h, o educador 

utiliza esse tempo para fazer contatos por telefone e para socializar com as pessoas da 

comunidade atendida. Sua jornada de trabalho se encerra às 17h30min.        

4.3. Local  

A coleta de dados foi feita por meio presencial, nos espaços destinados ao atendimento 

das crianças e adolescentes, lugar de trabalho do educador social. Para a dissertação, embora o 

entrevistado trabalhe em mais de uma unidade ligada à Fundação, optou-se por investigar uma 

de suas unidades (indicada pelo setor técnico-administrativo da instituição, por ser a de mais 

fácil acesso à pesquisadora). A instituição, sua comunidade, bairro e município serão descritos 

no capítulo posterior, com base em uma análise documental e observação realizada no local 

da pesquisa.  
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 4.4. Instrumentos  

Os dados foram produzidos por meio de: 

 Questionário de nível socioeconômico e cultural (Apêndice 2, p.119), no qual 

foram colhidos dados de identificação pessoal, como idade, estado civil, número 

de filhos (se houver) e suas idades; formação acadêmica, datas de conclusão 

(ensino médio, graduação, pós-graduação, se houver), cursos extras realizados; 

experiências profissionais prévias e tempo de permanência nessas instituições, 

bem como tempo de permanência na instituição em que se encontra e na unidade 

em que atua, além de possíveis atuações paralelas e nível socioeconômico.  

 Entrevistas semidirigidas sobre a atividade realizada pelo educador social, 

seguindo um roteiro semiestruturado (Apêndice 3, p.121): esta etapa tem como 

objetivo conhecer como o educador pensa sua atividade, os pressupostos teóricos 

e as crenças que a fundamentam. 

 História de vida para melhor compreender como foi se delineando a opção pelo 

trabalho que desenvolve, assim como pessoas ou experiências significantes nesta 

decisão. Como aponta Aguiar (2011b, p.137), as falas do sujeito “precisam ser 

articuladas com o processo histórico que as constitui, com a base material 

sociohistórica constitutiva da subjetividade para, aí sim, explicitar como o 

sujeito transformou o social em psicológico e, assim, constituiu seus sentidos”. 

Complementando, Gohn (2001) indica que, na educação não formal, os 

procedimentos metodológicos são organizados por meio da narrativa oral, sendo 

pouco codificados na palavra escrita e, por isso, sua sistematização depende da 

capacidade do pesquisador de “entender os sujeitos pensantes/falantes no interior 

dos processos sociais em movimento, nas organizações etc” (p. 107).  

Aguiar e Davis (2011) assinalam que:  

[...] para alcançar os sentidos construídos pelos sujeitos não bastam 

informações mecânicas, superficiais, pouco espontâneas, pois elas não se 

prestam a uma análise bem fundamentada do ponto de vista teórico. Trata-se 

de construir estratégias para a coleta de informações capazes de gerar, nos 

informantes, um movimento de reflexão sobre seus modos de fazer, de sentir 

e de pensar, expressando-os de forma passível de ser identificada via análise 

(pp. 242-243). 
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4.5. Procedimentos de produção de dados 

Inicialmente, foi estabelecido um contato inicial com a direção da instituição (setor 

administrativo e técnico), solicitando autorização para realizar entrevistas junto a um 

educador social. Posteriormente, foi indicada para a produção de dados uma unidade onde 

trabalha o educador, escolhida por ser a de mais fácil acesso à pesquisadora, se comparada às 

demais (outras três). Foi feito, por telefone, um contato inicial com a responsável pela 

unidade, marcando um encontro com os educadores sociais que nela trabalhavam (seis no 

total, inicialmente), para que fossem apresentados e explicados os objetivos da pesquisa e seu 

procedimento metodológico, buscando consentimento para futuros encontros. Em seguida, foi 

escolhido um participante para pesquisa, de acordo com o tempo de permanência na unidade 

pesquisada. Um termo de concordância livre e esclarecida foi assinado por ele.  

A produção de dados consistiu no preenchimento do questionário de identificação 

pessoal (Anexo 1, p.163), um levantamento da história de vida e realização de entrevistas 

semidirigidas junto ao educador, que se estenderam por dois encontros, até que se contou com 

informações suficientes para responder ao objetivo da pesquisa. As entrevistas foram 

gravadas (áudio) e transcritas para serem analisadas (Apêndice 4, p.122). Foi acompanhado, 

também, um dia de trabalho do educador na unidade, de modo a apreender seu contexto de 

atuação e sua interação com educadores e educandos. 

4.6. Referencial de análise dos dados  

Minayo (2010) aponta que, ao iniciar a análise dos dados, os pesquisadores encontram 

três obstáculos: o primeiro corresponde à “tentativa de interpretação espontânea e literal dos 

dados, como se o real se mostrasse nitidamente ao observador” (p. 299). Essa postura ingênua 

deve ser superada, para que se chegue aos sentidos e significados que os sujeitos constituem 

para suas vivências. O segundo obstáculo refere-se à fidedignidade dos dados colhidos, que 

não devem sucumbir à “magia dos métodos e das técnicas” (p. 299). Em muitas pesquisas 

qualitativas, tende-se a encobrir “a alquimia que usaram (os pesquisadores) para transformar 

dados brutos em descobertas científicas” (p. 301). Finalmente, o terceiro e último problema a 

ser vencido refere-se à dificuldade que se tem em se pautar pela teoria, durante a análise dos 

dados obtidos no campo e, sem isso, os pesquisadores, muitas vezes, se apropriem 

inadequadamente daquilo que foi relatado e descrito. A autora conclui que as análises devem, 

para se tornar adequadas e legítimas, coincidir com a corrente de pensamento e com os 

pressupostos teóricos seguidos pelo pesquisador. 
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Nesta pesquisa, como referencial de análise, será utilizada a constituição de Núcleos 

de Significação, tal como proposto por Aguiar e Ozella (2006). Espera-se, por meio deles, 

contar com uma estratégia de organização dos dados para análise e interpretação dos dados, 

que permitam conhecer e “analisar os sentidos e significados que educadores sociais que 

trabalham no contraturno escolar constituem para a atividade profissional que desenvolvem 

em uma instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco 

social”.  

4.7. Procedimento de análise dos dados  

Aguiar e Ozella (2006, 2013) indicam que, após a transcrição das entrevistas e da 

história de vida relatada pelo participante do estudo, três etapas devem ser cumpridas para se 

chegar aos núcleos de significação:  

 Realização de diversas leituras do material, objetivando uma maior apropriação 

de seus conteúdos para, em seguida, identificar os chamados pré-indicadores, ou 

seja, trechos de fala, unidades de significação, que se tornam importantes na 

medida em que são mencionados com maior frequência, que recebem maior 

importância no momento do relato, cuja carga emocional é maior, bem como as 

ambivalências que apresentam, além, claro, de manterem uma relação clara 

como o objetivo da pesquisa Os pré-indicadores irão compor um quadro que será 

utilizado nas próximas etapas.  

 Processo de aglutinação dos pré-indicadores, pautada por semelhanças, 

complementariedades ou contraposição (AGUIAR, OZELLA, 2013) formando 

indicadores, ou seja, conta-se, agora, com uma menor diversidade de temas do 

que antes. Este processo tem como meta revelar e objetivar “a essência dos 

conteúdos expressos pelo sujeito” (AGUIAR, OZELLA, 2006, p. 231).  

 Constituição dos núcleos de significação: com base nos indicadores, inicia-se 

uma nova aglutinação, pautada por semelhança, complementaridade ou 

contradição, um processo que culminará na organização dos núcleos de 

significação, que devem revelar as determinações constitutivas do sujeito. 

Ao final, realiza-se uma “análise intranúcleo, avançando para uma articulação 

internúcleos” (2006, p. 231). Os autores apontam, ainda, que todo o processo analítico não 

deve se restringir ao que o sujeito fala: cabe considerar, também, “o contexto social, político, 



 55 

econômico, em síntese, histórico, que permite acesso à compreensão do sujeito na sua 

totalidade” (2006, p. 231).  
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5. Análise e interpretação dos resultados 

5.1. A Instituição e seus arredores, no município 

A instituição é uma fundação pública municipal, com sua missão, diretrizes e objetivos 

focados na promoção, defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, pretendendo, 

por meio de suas ações, proteger e desenvolver suas possibilidades, autonomia e participação 

na sociedade.  

Suas diretrizes básicas, que regulamentam seu plano de ação, são: 

 As crianças, adolescentes e jovens são sujeitos de direitos;  

 O protagonismo é estimulado;  

 Os indicadores de desenvolvimento infanto-juvenil são acompanhados com 

priorização da atenção às situações de vulnerabilidade social;  

 As ações governamentais devem ser articuladas e integradas;  

 As parcerias com organizações da sociedade civil e com o setor privado devem 

ser fomentadas e construídas;  

 As ações voltadas para o fortalecimento das famílias devem ser desenvolvidas;  

 A pluralidade das situações de vulnerabilidade é reconhecida; 

 O empoderamento familiar e individual é fomentado;  

 A modernização da gestão é buscada e, também, a garantia de democracia 

participativa.  

A instituição mantém programas, serviços e projetos no âmbito da defesa e garantia de 

direitos humanos e socioassistenciais, por meio da proteção social básica e da especial de 

média e alta complexidade. Seus programas e serviços estão organizados em quatro eixos de 

atuação:  

a) Articulação e Formação, setor que acompanha as atividades de formação e 

capacitação dos profissionais da instituição; 

b) Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, o qual oferece a esse 

público e a seus familiares, orientação, apoio e atendimento jurídico e 

psicossocial, nos casos de violações de direitos; auxilia no enfrentamento de 
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situações de desaparecimentos de crianças e adolescentes do município, prestando 

atendimento psicossocial aos seus familiares e às crianças e adolescentes 

reencontrados; oferece serviços jurídico e psicossocial a crianças e adolescentes 

vítimas de violência doméstica e exploração sexual, bem como às suas respectivas 

famílias; disponibiliza atendimento às demandas de conflito familiar e outras que 

delas decorram; trabalha, em meio aberto, na execução de medidas 

socioeducativas, cujo objetivo é efetivar o cumprimento daquelas de liberdade 

assistida, bem como na prestação de serviços à comunidade por adolescentes 

residentes no município; executa atendimento às crianças e adolescentes em 

situação de rua e na rua, fornecendo orientação social e familiar, realizando o 

recâmbio para os respectivos municípios de origem e demais encaminhamentos 

necessários.  

c) Serviços de Acolhimento Institucional, nos quais abriga crianças e adolescentes 

que tiveram seus direitos violados e/ou ameaçados, cuja convivência com a 

família de origem seja considerada prejudicial à sua proteção e desenvolvimento, 

oferecendo-lhes proteção integral; disponibiliza também moradia a jovens 

egressos do serviço de acolhimento institucional em estado de abandono, situação 

de vulnerabilidade e risco pessoal, social e econômico, com vínculos familiares 

rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de habitação e auto 

sustentação, oferece ainda qualificação profissional na área da construção civil, 

com apoio financeiro do setor privado; além disso, realiza atendimento a crianças 

e adolescentes em situação de uso abusivo de álcool e outras drogas.  

d) Promoção e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes, no qual articula 

ações e conhecimentos que promovem a qualificação de adolescentes e jovens 

para inclusão socioeconômica e inserção no mundo do trabalho; oferece aos 

jovens vivências práticas de aprendizagens para uma formação cidadã vinculadas 

a um contexto de trabalho e educação, a partir do monitoramento do serviço de 

estacionamento urbano; atende adolescentes e jovens egressos do sistema 

socioeducativo ou em situação de vulnerabilidade social. Nesse eixo - de 

promoção e garantia dos direitos - destaca-se um programa que tem por objetivo 

garantir, por meio de ações socioeducativas, a inclusão de crianças, adolescentes e 

suas famílias na sociedade, a promoção de direitos, a preservação e o 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, bem como o 
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aprimoramento da função protetiva das famílias. O trabalho é desenvolvido em 

quatro bairros periféricos do município, sendo executadas, nestes espaços, ações 

voltadas, principalmente, às crianças e aos adolescentes, os quais são atendidos no 

contra turno escolar.  

A unidade conta com um espaço destinado a atividades dividido em dois andares. No 

primeiro se encontram salas administrativas. No térreo, local utilizado para realização de 

ações com as crianças e adolescentes, está o hall de entrada, que dá acesso à cozinha, 

refeitório, uma sala administrativa, banheiros (feminino e masculino) e salas de atividades. 

Cada uma delas é caracterizada conforme a atividade que o educador ministra, ou seja, o 

educador que trabalha com atividades circenses utiliza uma sala; outra é empregada para 

atividades artísticas, outra ainda para atividades lúdicas (estando nela os brinquedos 

disponíveis na unidade), dentre outras. Atividades que necessitam de um ambiente maior ou 

que não tem um local definido para sua realização são adaptadas ao espaço. 

Quanto ao bairro, a unidade localiza-se em um que tem um núcleo constituído por uma 

das ocupações irregulares mais antigas da cidade e da região. Cerca de 2150 unidades 

habitacionais precárias e/ou irregulares foram contadas no mapeamento de assentamentos, 

feito no local. Em relação ao tipo de assentamento, a prefeitura classifica-o como favela, isto 

é, local formado por unidades habitacionais que ocupam irregularmente terrenos de 

propriedade alheia (pública ou particular), em geral dispostos de forma desordenada e densa, 

carentes de serviços públicos essenciais, habitadas por famílias de baixa renda, que 

apresentam situações de risco e variadas carências. O núcleo demanda obras complexas de 

urbanização para sua regulamentação fundiária. Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social – IPVS, que classifica essa situação em seis categorias - Nenhuma Vulnerabilidade; 

Vulnerabilidade Muito Baixa; Vulnerabilidade Baixa; Vulnerabilidade Média; 

Vulnerabilidade Alta; Vulnerabilidade Muito Alta - a comunidade é classificada como sendo 

de Vulnerabilidade Muito Alta. De acordo com diretrizes diferenciadas para o uso e a 

ocupação do solo por meio de índices urbanísticos, o núcleo é uma macrozona urbana 

consolidada, de usos diversificados. 

A comunidade recebe, desde julho de 2011, obras de urbanização (sistema viário, 

contenções, drenagem, paisagismo, sistema de abastecimento de água, iluminação e 

urbanismo), bem como a construção de unidades habitacionais por meio do Programa de 

Aceleração do Crescimento 1. Do montante investido nas obras, mais da metade vem de 

repasses federais e empréstimos e, o resto, da administração municipal. O projeto de 
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urbanização, no entanto, foi dividido em três partes, sendo a primeira finalizada em 2006 e as 

outras duas iniciadas em 2011, com prazo de entrega de 36 meses. A obra contará, ainda, com 

a construção de equipamentos públicos, tais como um centro comercial, creche, ginásio 

poliesportivo, pista de skate, praças e áreas de convivência. Integram-se a essas obras ações 

de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Social.  

De acordo com o perfil socioeconômico da comunidade realizado pela prefeitura e 

publicado em maio de 2012, com dados de 2010, a densidade demográfica do município é de 

cerca de 2.300 habitantes por km², abaixo do índice que prevalece para a Região 

Metropolitana de São Paulo, mas acima daquele do Estado. Já a densidade demográfica 

específica do bairro é de 7.900 habitantes por km². O município e o bairro contam com 

índices elevados de população alfabetizada, respectivamente 97,1% e 94,7%. O rendimento 

médio mensal da população do município é R$ 1.700,00; o do bairro é de R$ 922,00. Em 

relação aos serviços básicos, os domicílios contam com rede de água (98,0% daqueles do 

município e 97,9% daqueles do bairro); rede de esgoto ou pluvial (89,0% no município e 

89,3% no bairro); lixo coletado (99,8% no município e 99,7% no bairro); e energia de 

companhia distribuidora (98,0% no município e 98,9% no bairro).  

Segundo o levantamento estatístico e histórico da cidade, feito pela prefeitura e 

publicado em 2010, tendo como ano-base 2009, o orçamento do município está entre os 

maiores do Estado de São Paulo e do país. Em 2009, cerca de R$ 1,6 bilhão entrou em seus 

cofres para o desenvolvimento de programas e ações em áreas estratégicas, como: 

administração, segurança pública, assistência social, saúde, trabalho, educação, urbanismo, 

saneamento, transporte, lazer etc. O Índice de Desenvolvimento Humano do município, no 

ano de 2003 (formulado com os dados do censo de 2000), composto pelos índices de 

longevidade, educação e renda, foi de 0,83. O Índice de Desenvolvimento Infantil do 

município, no ano de 2004, calculado a partir dos indicadores escolaridade da mãe e do pai, 

matrícula de crianças de 4 a 6 anos na pré-escola e acesso a serviços de saúde (pré-natal e 

vacinação) foi de 0,84. 

5.2. Os Núcleos de Significação 

As entrevistas feitas com Daniel, enquanto instrumento de coleta e produção de dados, 

possibilitaram, por meio da análise realizada, a construção de núcleos de significação que, ao 

longo do trabalho, permitirão ao leitor o desvelar e a aproximação das zonas de sentidos do 

entrevistado (o processo de elaboração de pré-indicadores, indicadores e núcleos de 
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significação é apresentado no Apêndice 5, p.144). Pretende-se mostrar não só o processo de 

constituição desse educador, e as certezas e incertezas acerca da atividade que realiza, como 

também, ao articular com o referencial teórico, expor, não só para pesquisadores, mas também 

para educadores sociais que trabalham no contraturno escolar, possibilidades de reflexão 

sobre a prática realizada. 

Foram elaborados cinco núcleos de significação a partir da análise da entrevista 

realizada com Daniel, sendo eles: 

Núcleo 1: O movimento realizado para constituir-se educador social: os sentidos e 

significados atribuídos a este processo - “pra cada momento da minha vida 

eu penso de uma forma em relação a isso”. 

Núcleo 2: Educador social: Profissional? De qual área? - "a profissão educador social 

ainda tá em construção”. 

Núcleo 3: Prática, reflexão e teorização: um caminho necessário - “Ser educador 

social é refletir muito em relação a tua prática, àquilo que você faz, mas, 

também, em relação àquilo que você propõe ao outro”. 

Núcleo 4: O educador, a instituição e as condições de trabalho - “Como um todo, hoje 

eu vou dizer que tá bom, mas até a página dois”. 

Núcleo 5: A atividade realizada na instituição: indo além da prática circense - “essa 

conotação de que o trabalho é feito só enquanto eu tô com a criança, fora 

aquilo eu não faço mais nada” 

Será exposto, agora, o conteúdo de cada núcleo. Em seguida, será feita uma análise 

internúcleo, articulando aspectos relevantes dos cinco núcleos expostos.  

5.2.1. Apresentação dos Núcleos de Significação 

Núcleo 1 – O movimento realizado para constituir-se educador social: os sentidos e 

significados atribuídos a este processo - “pra cada momento da minha vida eu penso de 

uma forma em relação a isso”. 

Este núcleo pretende analisar e expor o processo por qual Daniel passou para se tornar 

educador social. Ao longo da entrevista realizada, ele nos mostra que seu entendimento sobre 

este percurso foi construído ao longo do tempo, parecendo estar em constante movimento até 

hoje. Pode-se verificar isso, quando Daniel fala: “Com relação a como eu vim parar nesta 

condição de educador social, é... Eu acho que pra cada momento da minha vida eu penso de 

uma forma em relação a isso”. Daniel, refletindo sobre o caminho percorrido para tornar-se 
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educador social, modifica-o, aparentemente, conforme ressignifica suas experiências e lhes 

atribui novos sentidos, conforme se apropria da realidade, processo este marcado pela sua 

história social e individual, em que novos sentidos se constituem, se articulam a outros e, ao 

entrarem no fluxo do discurso, se convertem em significados.  

Daniel, ainda explicando sobre sua “condição” (sic) de educador, expõe que alguns 

fatos ocorridos em sua vida ganharam sentido somente com o desenrolar de sua prática e com 

a reflexão feita sobre ela. Essa (re)organização não segue, aparentemente, um raciocínio linear 

e petrificado, mas, sim, dinâmico, dialético: 

É lógico, têm os fatos que são concretos, mas têm aqueles fatos que a gente 

vai construindo ao longo do processo, que nem a gente consegue entender e 

eles vão ganhando sentido, a medida em que a gente vai ganhando mais 

experiência e mais conhecimento na prática como educador.  

Segundo Toassa (2004), no percurso da vida, a realidade ‘não se reflete’ simplesmente 

na consciência do sujeito, mas o indivíduo, também, de maneira ativa, reflete sobre ela, 

podendo, assim, produzir, conceitualmente, uma versão nova da realidade. Fontana (2000, p. 

222), complementando, expõe que “somente em relação a outros indivíduos tornamo-nos 

capazes de perceber nossas características, de delinear nossas peculiaridades pessoais, de 

diferenciar nossos interesses das metas alheias e de formular julgamentos sobre nós próprios e 

sobre o nosso fazer”. Vygotski (1991, p. 45) pontua que a experiência social “constituye um 

importante componente del comportamiento del hombre”, denominado “componente social de 

nuestro comportamiento”, ideia já postulada por Marx (1986), quando afirma que a essência 

humana não é abstrata e isolada, inerente a cada um. Na realidade, é o “conjunto das relações 

sociais” (p. 13). Daniel, ao dizer que começou a entender o processo pelo qual passou quando 

ganhou experiência e conhecimento, mostra, implicitamente, o valor que as relações sociais 

tiveram em sua trajetória, uma vez que a prática como educador só se dá na interação com 

seus pares, com os educandos e demais integrantes desta atividade.  

Ao contar sua trajetória, Daniel fala do constante movimento que faz, cada vez que 

pensa sobre sua condição de educador. A Psicologia sociohistórica, por sua vez, aponta, com 

base nos estudos de Vygotski, seus antecessores e sucessores, a constituição dinâmica do 

humano:  

O devir humano [...] só pode ser encarado como movimento dialético, como 

gênese histórica, como processo e acontecimento, e não lhe cabe nenhuma 

essência definitiva (mecânica, biológica e/ou transcendental) enquanto pura 

identidade do ser consigo mesmo, pois sua própria identidade só se define na 

medida em que se contradiz constantemente consigo mesmo. Não há 
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essência anterior ou superior ao humano que o defina enquanto tal, porque 

ele só se define como tal quando vai se tornando historicamente aquilo que 

é. Mas aquilo que o homem é não é o que se define num ponto de chegada, e 

sim o próprio movimento pelo qual se torna humano constantemente 

(DELARI Jr., 2000, p. 58). 

Percebe-se que o homem se constitui ativa e continuamente, nunca de maneira 

definitiva. Constrói sua identidade e a reconstrói, num constante movimento, assim como o 

educador relata que acontece com ele. Daniel, diante das várias formas de pensar em como 

chegou à condição de educador, inicia o relato de sua trajetória com o tema circo: “A 

princípio eu comecei porque comecei, gostei muito de circo e comecei a trabalhar com 

circo”. Vai pontuando, ao longo de seu discurso, o movimento por ele feito, dizendo-nos o 

que antecedeu o circo: “Antes do circo, eu era atleta de handebol, antes do atleta de 

handebol, eu sonhava em ser jogador de futebol”. 

Analisando o processo por ele mencionado e, em seguida detalhado, temos, 

primeiramente, o conflito enfrentado para realizar o sonho de ser jogador de futebol. Embora 

tivesse essa aspiração, sua mãe não o permitia participar dos jogos: “[...] pro jogador de 

futebol era muito difícil, porque minha mãe era evangélica e não deixava eu jogar futebol”. 

O educador não tinha como participar de treinos e assumir compromissos, situação que 

deixava o sonhado cada vez mais distante: “[...] às vezes que eu podia ir eram esporádicas, às 

vezes, ela (a mãe) saia para trabalhar, eu conseguia ir; se ela não ia trabalhar, eu não podia 

jogar, porque ela não deixava... até atingir uma idade em que não dava”. 

Posteriormente, Daniel expõe que recebeu um convite para jogar handebol na escola 

em que estudava, situação que desencadeou outras que considerava positivas, como o 

surgimento uma bolsa integral que lhe deu a oportunidade de se graduar. Esta possibilidade, 

no entanto, não pode ser aproveitada, uma vez que, como jogador de handebol, ele não tinha 

retorno financeiro: “além de ter os gastos com [...] transporte, alimentação. Então, seria 

inviável, mesmo tendo uma bolsa de cem por cento”. Este conflito enfrentado por ele mostra, 

diferentemente do de cunho religioso imposto pela mãe, as dificuldades relacionadas à sua 

situação econômica. Boneti (2008), sobre a condição de acesso ao ensino superior no Brasil, 

esclarece que: 

Os motivos que impedem os jovens em condições de pobreza de ter acesso 

aos cursos superiores transcendem as questões de ordem financeira, como a 

falta de recursos financeiros da família, acentuando-se no monopólio 

efetuado pelas classes dominantes, no que diz respeito ao acesso às 

instituições, aos bens e aos conhecimentos socialmente construídos, etc. (p. 

116). 
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Zago (2006) diferencia dois momentos enfrentados pelos estudantes em relação à 

universidade: o acesso e a permanência. Expõe que o percurso realizado por estudantes de 

camadas populares em direção à universidade tem entraves, mesmo que, atualmente, tenham 

maior acesso ao ensino superior. Mas coloca, a seguir, uma grande questão: e depois? Coulon 

(2008), em estudo realizado na França, mostra que esse problema, especificadamente, também 

é enfrentado naquele país, relatando que o acesso ao ensino superior foi democratizado, mas 

não acompanhado “por uma democratização do acesso ao saber” (p. 21). Como consequência 

dessa legitimação social, os estudantes acabam sendo responsabilizados por um provável 

fracasso, uma vez que tiveram sua chance, mas não a aproveitaram.  

A dificuldade de Daniel em permanecer na universidade revela uma realidade 

enfrentada por muitos. A condição financeira é a razão dada para sua desistência, mas 

questões ideológicas também permeiam esta situação, visto que a classe dominante limita, 

tacitamente, o acesso àquilo que foi socialmente produzido. Como afirmam Bock e Aguiar 

(1995), “a desigualdade social, que caracteriza nossas sociedades do Terceiro Mundo é 

geradora de desigualdades no acesso à cultura e, portanto, geradora de desigualdades nas 

capacidades e aptidões do Homem” (p. 14). No seu percurso, no entanto, nota-se que Daniel 

consegue produzir outro caminho, diferente daqueles trilhados pela maioria dos jovens 

submetidos à sua condição de classe, cultura, caminhos geradores de submissão, mostrando-se 

um ser ativo na construção de sua história, como veremos a seguir. 

Com o intuito de ganhar dinheiro para manter-se, Daniel, ao aceitar o conselho de uma 

conhecida, iniciou um trabalho como animador de festa: “Uma amiga de um amigo fazia 

animação de festa e ganhava dinheiro. Então, me sugeriram: “Por que você não anima 

festa”?”. Daniel foi atrás de um curso para se aprimorar. Nele, recebeu a recomendação de 

uma professora, a qual dizia que ele deveria se aperfeiçoar, agregando outras técnicas àquelas 

que já dominava, um conselho que o fez se aprimorar como malabarista. Neste momento, 

Daniel relata que seu envolvimento com a arte circense foi crescendo: “[...] e aí, eu fui me 

envolvendo, então, quando eu olhei, eu estava mais para o circo do que para animação de 

festa. Embora eu tenha trabalhado um tempo como animador, também”.  

Após este período, Daniel conseguiu uma oportunidade para trabalhar no circo, 

recebendo retorno financeiro com uma atividade que gostava de praticar e tinha se 

identificado:  

[...] comecei a trabalhar com circo e uma coisa foi levando à outra, porque 

minha condição financeira era muito ruim. Então, trabalhar com circo foi 
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uma oportunidade de emprego, de poder ganhar dinheiro fazendo aquilo 

que eu gostava, com algo que eu tinha me identificado.   

Num desses ambientes em que trabalhava, foi convidado, junto com outros colegas, a 

enviar o currículo para a Fundação
3
. Daniel comenta que começou a trabalhar, na instituição, 

em julho de 2004: “Eu parei de jogar handebol aos 21. Comecei com o circo já no finalzinho 

do handebol. Então, assim, entre 21 e 23 anos, eu comecei no circo e comecei a dar aula”. 

Ao explanar sobre este período, comenta quão breve ele foi: “Foi uma trajetória muito 

rápida. Eu não imaginava que, em pouco tempo, eu pudesse (tornar-se um educador) e nem 

recomendo as pessoas que façam isso- porque é pouco tempo [...]”. Reconhece, por meio 

dessa fala, que este processo, pelo qual ele passou tão rapidamente, embora não seja 

recomendável, não pode ser evitado diante de suas condições financeiras, pois ele não tinha 

outras alternativas: “[...] quando você fala de uma necessidade (financeira), também acho que 

talvez não tenha muitas regras, você faz porque é necessário ser feito [...]”.  

Chagas (2006), em pesquisa realizada também com educadores sociais, aponta que a 

maioria dos entrevistados não pensava, no inicio, em assumir essa função, não sabendo bem 

como deveriam desempenhar sua atividade, ao ingressarem na instituição. No depoimento de 

um deles, isso fica bem claro: “O Educador Perseverante revela: ‘Nunca tinha dado aula na 

minha vida, nunca tinha trabalhado como educador. De repente, caí aqui’”. (pp. 76-77). Por 

meio da análise da fala dos entrevistados, a autora (2006) afirma que a maioria dos 

educadores chega ao ofício de educador por necessidade, indicação ou oportunidade e, não, 

por preferência. Buccini (2007) confirma tais dados ao assegurar que tais educadores, ao 

serem indagados sobre a escolha da profissão, explicaram, em sua maioria, que não tinham 

tido intenção de atuar na área social. Um deles disse: “Olha, não foi bem uma escolha, eu 

entrei... Eu não queria entrar, aí eu fui convidado a entrar [...]” (p. 100).  

No trabalho como educador, Daniel viu a possibilidade de se manter financeiramente, 

muito embora não pretendesse nem planejasse uma carreira nesta área:  

[...] eu acho que, no primeiro ano, eu tinha uma ideia muito fixa. Gostava, 

ainda gosto do meu lado artístico e, na minha cabeça, no meu 

planejamento mal feito na época, eu ficaria aqui, no máximo, dois anos e, 

depois, eu ia sair e ia fazer outras coisas... Não sei o que ia acontecer.  

                                                 
3
 Na época em que Daniel iniciou seu trabalho como educador, segundo seu relato, a Fundação recrutava e 

selecionava seus funcionários por meio de processo seletivo. Hoje, a instituição utiliza concursos públicos para 

este fim. Esta mudança no processo, em seu principio, gerou dificuldades de adaptação, uma vez que todos os 

profissionais contratados não poderiam ser demitidos, visto a dificuldade que os recém-chegados enfrentariam 

para dar continuidade ao trabalho realizado com a comunidade. O juiz responsável, diante desse impasse, 

nomeou os funcionários contratados no passado como funcionários públicos, recebendo os mesmos direitos 

daqueles que passaram por concurso. 
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Contudo, diante da reconfiguração que faz de sua realidade, de sua vivência, Daniel 

revê a sua condição de educador e, diferentemente do que planejara no primeiro ano, continua 

no cargo: “Mas, aí, com o passar do tempo, eu acho que também você vai amadurecendo as 

ideias, tem que... você tem que crescer, tem que, que... você começa a planejar o teu futuro de 

uma forma mais sólida e eu acho que isso, também, acabou acontecendo”. 

Bock (2008), sob a perspectiva sociohistórica, afirma que a escolha profissional deve 

superar a dicotomia subjetividade e objetividade, sujeito e sociedade, substituindo-as pela 

noção de subjetividade social, significado e sentido subjetivo. Esclarece que: 

Ao construir sentidos subjetivos sobre a escolha ou sobre o futuro 

profissional, o sujeito estará também, e ao mesmo tempo, internalizando a 

vida social e contribuindo para a construção da subjetividade, que é coletiva. 

Sujeito e sociedade são âmbitos de um mesmo processo. O sujeito escolhe e, 

para compreender o seu processo de escolha, é preciso estudar seu 

movimento pessoal (seus sentidos) e o conjunto de significações e condições 

objetivas e sociais onde está inserido (p. 145).  

Daniel, a principio, não escolhe a Educação Social como área de trabalho, porém, 

posteriormente, analisa suas condições para tomar essa decisão: permanecer ou não como 

educador? Ele, para fazer sua escolha, reflete sobre a relação mantida por ele com o mundo 

material, pondera tanto sobre as condições objetivas que o constitui como sobre suas formas 

de significar e agir no mundo social. Como bem diz Severino (2002): “O existir é, antes de 

tudo, desdobrar-se pelo agir numa interação permanente e intensa com os dados da natureza 

material, com os outros sujeitos na sociedade e com as construções simbólicas [...] (p. 44)”. 

Uma das informações dadas por Daniel diz respeito a seu envolvimento com a comunidade e 

a como esta relação acabou atraindo-o para a área social: 

E, quando eu comecei a dar aula e comecei a conhecer a história de cada 

criança, comecei a me envolver com a comunidade... Isso foi me atraindo e 

me puxando de uma forma tão grande que, hoje, eu não consigo me ver 

fazendo outra coisa senão trabalhando com o circo, trabalhando com a 

garotada e trabalhando nessa área social, também.  

Daniel identifica-se com esse público, relatando que: “[...] foi de onde eu vim e não 

faço isso por uma carência ou um dever; faço porque sinto que ali me sinto bem, eu contribuo 

de alguma forma pra um mundo melhor [...]”. 

Silva (2009), ao expor os motivos que levam educadores sociais a escolher esta área 

de atuação, mostra, como elementos constitutivos dessa opção, a indignação em relação a 

injustiças e desigualdade sociais e uma forte identificação com a causa. Complementando, 

Bock (2008), coloca que jovens da população de baixa renda “escolhem dentre as profissões 
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que estão em seu universo vivencial” e, com isso, pretendem “melhorar de vida fazendo o que 

gostam, mas também intervindo para melhorar o mundo, ou pelo menos, as condições das 

pessoas e entendem que as profissões que conhecem permitem a realização desse projeto” 

(p.146).  

Isto pode ser mais bem compreendido, quando Daniel, além de sua trajetória, conta 

que alguns educandos de baixo poder aquisitivo se espelham nos educadores, nele inclusive, 

para escolherem uma profissão: “[...] eu tenho muitas, algumas experiências práticas de 

adolescentes que viram em mim, nos outros educadores, algo a ser seguido e que tão 

buscando isso. Tão estudando pra ser professor de geografia, pra ser professor, pra ser 

pedagogo, pra ser arte educador”. Indica, também, em contrapartida, que educandos que 

pertencem a famílias com maior poder aquisitivo, por mais que gostem dele e de seu trabalho, 

não enxergam na educação uma área na qual devam investir, como carreira profissional: 

[...] a garotada do poder aquisitivo, por mais que eles gostem muito de mim, 

do meu trabalho, admirem, olha, acho que, talvez, muitos poucos dizem: 

“Olha, quando crescer, eu quero ser professor”, porque ele já tem uma 

ideia mais fixa de áreas em que dão um maior retorno financeiro, mais 

compatível com a classe que estão.  

A situação exposta aqui pelo educador permite-nos perceber e analisar que a escolha 

profissional, assim como outras realizadas em nossas vidas, é determinada por um aspecto 

histórico, cultural. Daniel relata que os educandos, em sua maioria, escolhem profissões 

associadas a sua condição financeira. Bock e Aguiar (1995), embora confirmem esta 

determinação social, não aceitam que se está fadado a ela, pois, segundo elas, o sujeito 

também constrói sua individualidade. Deste modo, afirma-se que determinação não está aqui 

sendo entendida como direta, imediata, mas mediada pela subjetividade do sujeito, 

garantindo-se, assim, a compreensão do sujeito como ativo, único e histórico. Expõem que 

“esta escolha inevitavelmente será gestada a partir da história do indivíduo e poderá se dar 

com maior ou menor consciência das determinações essenciais” (p. 21). Determinação social, 

deste modo compreendida, não nos impede de, como frisam as autoras, realizarmos uma 

escolha.  

Sobre esta determinação social, Daniel acrescenta outro item ao seu discurso, 

revelando que a associação, feita por ele, entre poder aquisitivo e escolha profissional, nem 

sempre é uma regra. O educador exemplifica isso quando diz que trabalha com ele, na mesma 

instituição, uma educadora “que veio de uma família que ela não tinha necessidade, que o 
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tempo todo insistiu que ela fizesse uma escolha por áreas de melhor retorno e ela quis fazer 

Educação Física e trabalhar com a comunidade. E ela faz isso até hoje”. 

Daniel expõe, ainda, que, ao exercer sua atividade, consegue explorar seu potencial, 

algo que o faz se sentir bem, nesta situação: “Acreditando na ideia de que cada um tem o seu 

potencial, eu acho que, de repente, eu me vi numa situação em que meu potencial de fato era 

explorado e isso me fazia bem. E me sinto bem até hoje”. E, uma vez explorado seu potencial, 

diante do conhecimento prático e teórico adquirido
4
, acredita que tem a possibilidade de 

transmitir isso a outros: “Já que eu pude ter acesso a certo conhecimento, porque não 

batalhar para que as outras pessoas também tenham acesso a isso?”.  

Para ele, sua condição de educador foi consolidada na medida em que o tempo passou, 

permitindo-lhe ressignificar sua trajetória, ou seja, passar da premência da necessidade 

financeira para o prazer em realizar sua atividade: “Agora, quando eu falo para você que isso 

vai se consolidando com o tempo, é que hoje eu não trabalho pela necessidade (financeira); 

hoje, eu trabalho porque gosto do que faço”. Mesmo assim, em outro momento da entrevista, 

demonstra que já pensou na possibilidade de deixar de trabalhar na Fundação, uma alternativa 

momentaneamente suspensa devido a uma proposta de aumento salarial: “[...] isso (aumento 

salarial) me deu certa energia pra continuar durante mais um tempo aí, que eu não sei 

quanto, porque a vida muda bastante... Então, não sei quais são os meus planos aí... O que 

pode acontecer, que possa interferir nos meus planos”. 

Essas duas falas demonstram que não há um motivo único para Daniel permanecer na 

condição de educador nesta instituição, mas, sim, vários, como: a identificação com o público 

atendido, a exploração de seu potencial artístico, o prazer em realizar sua atividade e, 

também, algo que permeou toda sua trajetória, a questão financeira, mesmo que negada em 

um primeiro momento. A escolha por uma atividade voltada para a educação social não foi 

feita por Daniel sem dúvidas ou sem hesitação. Houve, nessa trajetória, questionamentos 

sobre a possibilidade de seguir outras profissões, inclusive uma que muitos adolescentes 

aspiram e a mídia explora: ser jogador de futebol. Entretanto, diante da análise que faz de suas 

condições subjetivas em articulação com as objetivas, de sua realidade, conseguiu um 

trabalho como educador e permanece na área social. Assim, pode-se pensar que Daniel, ao 

escolher sua atual ocupação, revela seu processo histórico de constituição, entendido como 

social, econômico, culturalmente mediado. 

                                                 
4
 A análise feita em relação à articulação teoria e prática mencionada pelo educador será mais bem exposta no 

núcleo 3.  
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Fica claro, por outro lado, que Daniel, na multiplicidade de fatores que o constitui e o 

determina, não é um ser passivo diante daquilo que aparentemente lhe é imposto. Diante da 

impossibilidade de seguir com seu planejamento inicial (jogar futebol, se graduar, seguir 

carreira na área artística, citando alguns exemplos), revê seu percurso. Percebe-se como 

sujeito que pode construir sua individualidade, em uma dada determinação histórica, atua em 

sua realidade e opta por um trabalho que gosta de exercer. Assim como defende Marx (1997, 

p. 21), “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem 

sob circunstâncias de sua escolha e, sim, sob aquelas com as quais se defrontam diretamente, 

legadas e transmitidas pelo passado”. 

Núcleo 2 - Educador social: Profissional? De qual área? – "a profissão de educador social 

ainda tá em construção” 

Para que possamos entender, primeiramente, a nomenclatura dada à educação aqui 

tratada – educação social – é preciso resgatar aspectos relevantes que constituíram e 

constituem esta área no Brasil, conforme discutido no capítulo dois desse trabalho, 

articulando-os, além disso, com aquilo que foi exposto pelo educador Daniel ao longo da 

produção dos dados. Este educador social, durante a entrevista, diz que seu trabalho é voltado 

a uma classe menos favorecida economicamente: “Eu acredito que, principalmente, a classe 

pobre. Se não fosse esse grupo, talvez nem existisse o educador social”. Questiona-se também 

o porquê de sua função existir: “Por que existe o educador social? Porque existe algo na 

sociedade que precisa talvez caminhar de uma forma diferente”. 

Analisando a situação atual do país, o Brasil, num cenário de enorme desigualdade 

social e econômica, apresenta aspectos que não podem ser entendidos se não forem 

articulados com esta situação. Sob esta circunstância, a educação, mais especificadamente a 

escola, não consegue, atualmente, superar a barreira socioeconômica e, assim, democratizar o 

acesso a uma educação de boa qualidade. Deste modo, como pontua Ribeiro (2006), a 

educação social é utilizada como parte de uma política compensatória de educação, voltada, 

principalmente, para as classes populares, em especial quando em situação de risco e 

vulnerabilidade, na tentativa de incluir melhor essa parcela da população na sociedade mais 

ampla, de forma a minimizar as desigualdades observadas.  

Pelas falas de Daniel e pela proposição exposta, podemos perceber que a esta 

educação nomeia-se de social, pois tem como objetivo reduzir as disparidades geradas pelo 

quadro socioeconômico do país. Esta conclusão precipitada, no entanto, desconsideraria o 
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social das demais educações, como se somente a educação social articulasse as duas áreas: a 

educação e o social.  

Gadotti (2012) esclarece que, “em princípio, toda a educação é, ou deve ser, social, já 

que quando falamos de educação não podemos prescindir da sociedade, da comunidade e do 

contexto familiar, social e político onde vivemos” (p. 15). Da mesma forma, Daniel nos 

mostra que concebe este social também de modo amplo, estendendo o seu significado para 

além da educação social: “com relação ao lado... eu não gosto de falar do lado social. [...]. 

Social é convivência e convivência se dá em qualquer plano da vida”. Assim, indaga-se: a 

educação escolar, por exemplo, não realiza - ou não deveria realizar - a articulação da 

educação com o social? Toda educação pressupõe um projeto de sociedade, seja ele qual for, e 

com o social adjetivando a educação, não estamos dicotomizando, fragmentando um aspecto 

que não pode e nem deve ser desvinculado um do outro? Ribeiro (2006) indaga se este 

substantivo (educação), sendo qualificado (social), não daria à expressão um aspecto 

redundante, reduzindo a responsabilidade social da educação. O adjetivo dado à educação 

social caracteriza a ação daqueles que trabalham nesta área, entretanto e, ao mesmo tempo, 

desconsidera o social de todo tipo de educação. Mostra-nos com isso, também, que a 

educação formal, direito de todos, tem deficiências. Gadotti (2012) expõe que ao utilizar o 

adjetivo ‘social’, coloca-se “em questão a própria pedagogia [...], o próprio ‘modelo’ de 

educação adotado pelo capitalismo que nega o social e sobrevaloriza o econômico” (p. 27). 

Completa que, para se pensar o social, o “sistema educacional precisa ser educado 

socialmente” (p. 28).   

Sob este enfoque, pode-se também pensar o quanto a educação social pode deixar de 

ser social para fazer parte de um sistema domesticador, que objetiva o controle e não a 

transformação, educando a classe trabalhadora para uma aceitação passiva das condições em 

que vivem. É preciso considerar que, como expõem Carvalho e Carvalho (2006), a educação 

social tem como intuito reduzir as diferenças sociais, mas, muitas vezes, não consegue alterar 

e sequer questionar a estrutura que compõe este quadro. Articulando o trabalho como 

educador com questões sociais com as quais se depara, Daniel aponta a necessidade de se 

considerar a sociedade em que vive para poder pensar no seu trabalho: “se você é educador 

social, como você educa as pessoas para conviver no meio? Então, o que você quer desse 

meio? O que você espera desse meio? Quais são suas perspectivas em torno... em se falando 

de uma sociedade”. Essa indagação será respondida quando, mais adiante, mostra que 

pretende, com sua ação, ter uma sociedade menos desigual:  
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[...] acho que se tem muito a se aprender, muito que quebrar a cara ainda, 

muito que se discutir pra que a gente busque uma sociedade mais digna, a 

gente busque uma sociedade, pra que a gente tenha, não, se busque, a gente 

tá buscando, mas pra que a gente tenha uma sociedade menos desigual no 

poder aquisitivo, na questão do poder mesmo. 

Vê-se, deste modo, que Daniel se questiona a respeito da estrutura social na qual está 

inserido e, desse questionamento, entende que tem muito a aprender e a dialogar com seus 

parceiros, no intuito de superar as barreiras que encontram. Coloca, em outra fala, que, 

sozinho, não conseguirá alterar esta estrutura e ressalta que tenta identificar, nas relações 

estabelecidas, sentidos para sua atividade: “Não sou eu que vou fazer a sociedade deixar de 

ser competitiva, mas talvez possamos enxergar valores dentro das relações que a gente cria”. 

Mostra-se a necessidade de se ter, a fim de não realizar uma ação pouco refletida, 

pouco fundada na teoria, formas de se preparar para a função desempenhada. Neste âmbito, 

Daniel nos apresenta que, ao trabalhar com a comunidade, precisa (re)ver sua postura, suas 

ações e atitudes, porque, assim como os membros da comunidade, também é um cidadão e, se 

vendo como cidadão, pode entender melhor o processo por qual passa junto àqueles que 

atende: “Porque você também é um cidadão e talvez entender você como cidadão é entender 

também o processo que se dá numa comunidade e daí você parte para entender como pode 

ser feito diferente”. O entrevistado nos faz crer que, em se vendo como cidadão, o educador 

pode entender melhor a comunidade com qual trabalha e os problemas que enfrenta. Goergen 

(2010) esclarece que pensar a educação e articulá-la com o conceito de cidadania nos faz 

caminhar, de maneira ética, para a convivência em sociedade. Assim, pensa-se que Daniel, 

percebendo-se como cidadão, se mostra como alguém inserido numa sociedade e, neste 

cenário, pode entender o que se passa em seu entorno para, posteriormente, alterá-lo. Como 

bem aponta Alves (1998),  

[...] no caso da formação dos trabalhadores da educação, não basta colocar 

em questão os recursos técnico-pedagógicos que o professor deveria 

dominar; há que se perseguir a intenção de tornar o educador cidadão, 

condição sine qua non de sua elevação a sujeito das transformações da 

educação e da sociedade (p.14). 

Como educador e cidadão, Daniel reflete sobre sua própria conduta, uma vez que, 

mesmo não querendo, se torna exemplo para os educandos: “Por mais que eu não queira ser 

exemplo pra eles, não batalho pra isso, mas, a nossa convivência, no dia a dia, faz com que 

eles vejam em você um exemplo positivo”. Assim, coloca que ao se tornar um bom modelo 

para os educandos, pode levá-los a trilhar bons caminhos, pois, como expõe adiante: “eu 

acredito que quando você tem um acúmulo de muitas coisas boas, você tem uma tendência a 
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trilhar caminhos bons”. Exemplifica esta condição, quando se lembra dos professores que 

teve durante sua formação: 

[...] eu tenho professores que repercutem na minha vida até hoje, de 

coisas, de como ele me incentivava, de como ele me, me... e outros 

negativamente, também, do tipo: Meu Deus, eu não gosto de lembrar como 

ele me olhava, porque aquilo me acuava, aquilo me fazia sentir muito 

pequeno, daí, isso reflete em mim até hoje.  

Desta maneira, percebe-se o valor que é dado por Daniel às relações que teve com seus 

professores, expressando, também, a importância que dá ao seu papel diante dos educandos da 

instituição. Consoante a esta afirmativa, o referencial adotado nesta pesquisa aponta a 

importância que se deve dar às relações sociais estabelecidas. Vygotski (2000a) indaga-se, 

escrevendo em seu texto, o que seria o homem: “Para Hegel é o sujeito lógico. Para Pavlov é 

o soma, organismo. Para nós é a personalidade social = o conjunto de relações sociais, 

encarnado no indivíduo (funções psicológicas, construídas pela estrutura social)” (p. 33). 

Assim, percebe-se a relação entre sujeito e sociedade e o valor que se deve dar a ela, mais 

especificadamente àquela estabelecida entre os sujeitos e, nesse caso, educador e educando. 

Daniel esclarece que, para realizar sua atividade, são necessárias duas condições: a 

afetiva e a profissional. Embora ele decomponha esses dois processos, ele não os concebe de 

modo desarticulado, quando conclui sua fala: “Primeiro, assim, além do lado gostar, do lado 

afetivo em relação ao que você faz, tem o lado profissional daquilo que você faz. Então, são 

duas coisas que caminham juntas, mas são duas coisas diferentes”. Supõe-se que o educador, 

para cumprir seu trabalho, articule o fato de gostar de exercê-lo com o de ter competências 

para isso, sabendo e conhecendo o que faz. Leite (2011) indica que concepções dualistas 

sobre a constituição humana passaram a ser contestadas desde o século XIX. Compreende-se, 

a partir desse momento, que “o homem é um sujeito que pensa e sente simultaneamente [...] 

afetividade e cognição passam a ser interpretadas como dimensões indissociáveis, partes do 

mesmo processo, não sendo mais possível analisá-los separadamente” (p. 32). 

Vygotski considera o cognitivo e o afetivo como uma unidade que se articula no 

processo de constituição humana. Sobre esta relação, escreve:  

Como se sabe, a separação entre a parte intelectual de nossa consciência e a 

sua parte afetiva e volitiva é um dos defeitos radicais de toda a psicologia 

tradicional. Neste caso, o pensamento se transforma inevitavelmente em uma 

corrente autônoma de pensamentos que pensam a si mesmos, dissocia-se de 

toda a plenitude da vida dinâmica, das motivações vivas, dos interesses, dos 

envolvimentos do homem pensante e, assim, se torna ou um epifenômeno 

totalmente inútil, que nada pode modificar na vida e no comportamento do 

homem, ou uma força antiga original e autônoma que, ao interferir na vida 
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da consciência e na vida do indivíduo, acaba por influenciá-las de modo 

incompreensível. Quem separou desde o início o pensamento do afeto 

fechou definitivamente para si mesmo o caminho para a explicação das 

causas do próprio pensamento, porque a análise determinista do pensamento 

pressupõe necessariamente a revelação dos motivos, necessidades, 

interesses, motivações e tendências motrizes do pensamento, que lhe 

orientam o movimento nesse ou naquele aspecto [...] (VYGOTSKI, 2001, p. 

16-17). 

A unidade formada pelo afetivo e cognitivo, mesmo sendo analisada desde o século 

XIX, ainda hoje não é considerada no discurso de muitos educadores, diferentemente do que 

se vê na fala de Daniel. Príncipe (2010) diz que os educadores sociais, participantes de sua 

pesquisa, consideraram ser preciso apresentar algumas características pessoais para o 

exercício de suas atividades, como paciência, respeito ao outro e gostar de crianças, 

sobrepondo-as ao conhecimento sobre o que e como fazer seu trabalho. Daniel, por sua vez, 

afirma que, como já vimos, além do gostar, esta característica precisa estar articulada com “o 

lado profissional daquilo que você faz”. 

Analisando, primeiramente, o termo profissão, ele pode suscitar alguns significados 

socialmente compartilhados. Vygotski (2001, p. 463), a respeito do significado da palavra, 

menciona: “Tomada isoladamente no léxico, a palavra tem apenas um significado. Mas este 

não é mais que uma potência que se realiza no discurso vivo, no qual o significado é apenas 

uma pedra no edifício do sentido”. Temos que o significado da palavra, expresso, por 

exemplo, no verbete retirado do dicionário, é apenas um dos tantos outros que se pode 

encontrar. Segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa (1990), a palavra profissão, 

em dois de seus verbetes, significa: “profissão, s. f.. (l. professione). [...]. 4. Ocupação, 

emprego que requer conhecimentos especiais e geralmente preparação longa e intensiva; 

ofício. 5. Conjunto de pessoas que exercem a mesma ocupação especializada, como em: este 

artigo ofendeu toda a profissão.” (p. 1400). 

Destaca-se, aqui, que o termo profissão, em um dos seus significados, nos remete à 

noção de preparo e conhecimento específico por parte de uma pessoa que, possuindo-o torna-

se um profissional. Shiroma (2003, p.61) esclarece que “o termo ‘profissional’ alude a noções 

de competências, de credenciais, outorgando autoridade aos seus portadores legitimada por 

um conhecimento especifico”. Por meio da entrevista, Daniel coloca que “a profissão 

educador social ainda tá em construção, tanto que ela ainda não aparece como profissão 

[...]”. Complementa, entretanto, que ele e os demais educadores são cobrados como 

profissionais: “Na instituição, nós somos profissionais, somos cobrados como profissionais, e 

temos que ser profissionais”. Daniel e os demais educadores são, pela instituição, cobrados 
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como profissionais, porém ainda não têm a atividade que exercem regulamentada, estando ela 

ainda em construção, como será explicando a seguir. O termo profissional, neste aspecto, 

pode ser entendido de maneiras diversas, uma vez que a instituição cobra algo que ainda não é 

legalmente efetivado e nem mesmo socialmente compartilhado. 

Diante deste cenário, evidencia-se o atual processo constitutivo dessa profissão, como 

o próprio educador mencionou. A condição de ser e, ao mesmo tempo, ainda não ser 

profissional, constitui um conflito a ser continuamente enfrentado por Daniel, gerando, 

possivelmente, incertezas sobre o que faz e quem é. Daniel, a este respeito, diz: “[...] você vai 

declarar imposto de renda e nunca aparece educador social: você sempre tem que por em 

outros”. Com isso, os educadores, cobrados pela instituição e sociedade, precisam ser 

competentes em sua ação, com capacidades necessárias para se atingir determinados 

objetivos. Mas, a profissão de educador social, ainda em gestação, requer aspectos 

socialmente compartilhados, para poder saber qual é sua especialidade e poder, então, ser 

devidamente cobrada. O que seria necessário contar para que se possa ser um profissional da 

educação social? 

Formalmente, a atividade realizada pelo educador social passou a ser regulamentada, 

em 2009, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo parte da Classificação Brasileira 

de Ocupações, porém ainda sem possuir uma configuração trabalhista, como já apontado 

antes. Se o educador social insere-se na família de ‘Trabalhadores de atenção, defesa e 

proteção a pessoas em situação de risco’, vê-se logo, em um país desigual como o Brasil, o 

caráter amplo desta ocupação. Sua ação, aparentemente, parece ser delimitada quando se 

analisa o público atendido: pessoas em situação de risco, isto parece pouco para definir uma 

prática. De fato, não só a regulamentação da profissão está em processo de construção, mas a 

própria atividade do educador social. Atualmente, aguarda parecer o Projeto Lei n. 5346 de 

2009 (BRASIL, 2009) com o qual se pretende criar a profissão de educador social no Brasil. 

Gadotti (2012b) esclarece que a regulamentação dessa profissão irá beneficiar esta área, pois 

ganhará reconhecimento estatal, garantindo a quem nela trabalha seus direitos trabalhistas. 

O Projeto Lei citado prevê uma escolarização mínima de Ensino Médio para o 

educador social, um profissional que trabalharia em diversos espaços, no atendimento a 

pessoas em situação de vulnerabilidade social; na terceira idade; com adolescentes com atos 

infracionais; dependentes de droga etc. Nesta conjuntura, levanta-se a questão: o Ensino 

Médio conseguiria oferecer, a estes futuros profissionais, o conhecimento necessário para 

atuar nos contextos citados?  
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Kuenzer (2010), a respeito da qualidade do ensino médio, utilizando-se dos dados do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (IDEB) e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), aponta “a necessidade de discutir sobre que qualidade se pretende para o 

ensino médio, na perspectiva dos que vivem do trabalho” (p. 862). De fato, analisando tais 

dados, é possível constatar o descaso do setor público para esta etapa do ensino. Assim, deve-

se questionar não apenas a escolarização mínima exigida para o educador social, mas também 

o acesso, a permanência e a qualidade da escolarização que é oferecida a todos os estudantes.  

Assim, ao mesmo tempo em que se questiona o quanto o Ensino Médio poderia dar 

respaldo à atuação do educador social, pensa-se, também, em como o conhecimento é de 

difícil acesso para as camadas menos favorecidas da população. Desse modo, quanto mais se 

exige do educador social em relação a uma formação, mais se elitizará essa profissão. Não se 

pretende, com isso, menosprezar a articulação que pode e deve ser feita entre teoria e prática. 

O objetivo é apenas apontar o quanto se precisa refletir sobre aspectos vinculados ao acesso 

ao ensino e à sua boa qualidade, seja ele o nível médio ou o superior. 

Cabe aqui outra questão: se o ensino superior fosse exigido, seria necessária uma 

graduação específica para formar o educador social? Seria um curso de graduação, ainda não 

oferecido no Brasil, de Pedagogia Social? Como se daria o acesso a ele? Como ainda não há 

definição legal, restam-nos os dados de algumas pesquisas, como a de Buccini (2007) e Silva 

(2010), que apontam para a diversidade de formação dos educadores sociais. Esta mesma 

indefinição aparece também na fala de Daniel: “[...] isso sempre dá muito pano pra manga: o 

que é o educador social, porque o educador social tem várias formações, ele tem N 

especificações e isso compõe o educador social que um atua numa forma e outro atua em 

outra”. 

Atualmente, vê-se a diversidade de formações daqueles que trabalham na educação 

social e, com isso, a variedade de métodos de trabalho também existentes. Daniel expõe que 

“No meu caso, eu atuo com circo, então me considero um arte educador”. Tem-se, pela fala 

de Daniel, que a definição de educador social está atrelada ao recurso pedagógico adotado e 

não, primordialmente, às metas de sua ocupação. Em relação ao circo, Bortoleto (2006) 

comenta que esta prática pertence à área da Educação Física, enfatizando, no entanto, que ela 

ocupa um espaço marginalizado na maioria dos centros educativos e das classes destinadas à 

aprendizagem da Educação Física. 

A educação social, desde a sua nomenclatura até a legalização de sua profissão, 

enfrenta entraves que dificultam a sua definição, especificação, objetivos a atingir, teoria 
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adotada e estratégias utilizadas. Isto é assinalado não com a intenção de desvalorizar esta 

atividade, mas, apenas, com o intuito de esclarecer o processo por qual ela passa. Evidencia-

se a importância de seu papel na sociedade brasileira (MARQUES, EVANGELISTA, 2010), a 

multiplicidade de áreas em que trabalha – educativo, social, cultural, econômico, entre outros 

(BERALDI, 2010) e, ainda, a necessidade de reflexão, discussão e aprofundamento desse 

assunto, ampliando, desta maneira, o conhecimento sobre essa ocupação para que se possa 

superar a prática do senso comum.  

Dada a importância da educação social no atual cenário brasileiro, ressalta-se a 

necessidade de se refletir sobre os conceitos que constituem sua prática: o educacional e o 

social, sem dicotomizá-los. Da mesma forma, é preciso pensar que a educação social, mesmo 

não sendo, atualmente, regulamentada como profissão, precisa ser entendida como uma 

atividade que requer estudo aprofundado, pois depende não apenas de uma habilidade prática, 

mas, também, de uma postura crítica em relação à sociedade.  

Núcleo 3 - Prática, reflexão e teorização: um caminho necessário - “Ser educador 

social é refletir muito em relação a tua prática, àquilo que você faz, mas, também, em 

relação àquilo que você propõe ao outro” 

Daniel, quando relata o inicio de seu trabalho na instituição, diz que começou a dar 

aula por uma necessidade financeira: “antes de entrar, tinha uma necessidade financeira e eu 

entrei pra dar aula e simplesmente dava aula”. Acreditava que, ao fazer isso, não passaria 

por dificuldades: “Ah, falei então: ‘dar aula tudo bem, isso é fácil’”. Esta concepção, porém, 

foi sendo alterada ao longo do tempo e, atualmente, o educador tem outra opinião: “Hoje, eu 

vejo que é muito mais do que dar só aula, mas, naquele momento, para mim, era só dar 

aula”. Como Daniel via a ação de dar aula como algo simples, realizava seu trabalho, a 

principio, sem respaldo teórico: “Eu acho que, num primeiro momento, as coisas foram feitas 

de forma... por instinto, assim, pelo conhecimento trazido da vida. E você vai experimentando 

[...]”. 

Indo ao encontro das informações dadas por Daniel, em estudo feito por Chagas 

(2006, p. 19), os educadores sociais entrevistados tornaram-se “educadores na ação de fazer 

educação”, e não por terem formação para isso. Conforme também aponta Gohn (2009), os 

educadores sociais são descritos como agentes mediadores carentes de formação. No caso de 

Daniel, ele encontrou apoio em suas próprias experiências, preliminarmente nomeadas como 
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“instinto”, mas, em seguida, retratadas como “conhecimento trazido da vida”, para realizar 

sua atividade. Não amparava sua prática em uma teoria. 

Sobre este aspecto, quando se aponta a falta de formação dos educadores sociais 

quando iniciam sua atividade, não se pode deixar de mencionar dois aspectos: 1) o fato da 

ocupação de educador social não ser almejada, no inicio de carreira, conforme discutido no 

núcleo 1, pela maioria dos sujeitos que a realizam e, em função disso, eles não terem 

formação adequada para o trabalho na área; 2) o caso da própria teorização sobre a educação 

social ser recente e, consequentemente, a formação específica ainda estar em construção. A 

este respeito, Caliman (2011, p. 239) esclarece que “a dimensão teórica da educação social”, a 

pouco mais de uma década, era uma lacuna e, somente agora, a Pedagogia Social consegue 

“desenvolver reflexões para além da prática”, ligando “teorias pedagógicas que fundamentam 

e alimentam o ‘que fazer’ e o ‘como fazer’ dos educadores sociais”.  

Ao pensar que Daniel, bem como outros educadores, não contam com formação para 

atuarem nessa área, cabe considerar o percurso feito por eles, pois a maioria não tinha como 

meta trabalhar na área social. A consequência é que uma formação específica anterior à 

prática não seria possível. Da mesma forma, caso a intenção em atuar nesta área fosse 

ponderada, a própria Pedagogia Social - “ciência que oferece as bases metodológicas e 

teóricas para a Educação Social” (CALIMAN, 2011, p.244) - está em construção, não se 

tendo e nem sendo exigida, ainda, formação específica para atuar nesta ocupação. A falta de 

formação inicial foi reconsiderada por Daniel após começar seu trabalho na instituição. A 

importância de suas experiências foi reavaliada, à medida que exercia sua atividade e 

analisava o impacto de suas ações: “As coisas foram acontecendo e, aí, eu comecei a 

entender... à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo a importância do meu 

trabalho, a importância de cada ação, que elas nunca são feitas... elas nunca... elas sempre 

vão trazer algum tipo de resultado”. 

Destarte, o que ocorreu durante esse tempo para mudar a concepção inicial de Daniel e 

leva-lo a buscar respaldo teórico para embasar sua prática? Ao que tudo indica, o educador, ao 

exercer sua atividade junto aos educandos, passou a entender o valor delas ao observar seus 

resultados. Neste aspecto, Daniel esclarece a importância de apreender a sua prática: “Eu acho 

que você tem que ter alguma consciência em relação ao que você tá fazendo”. Desta forma, 

alerta que, para entender melhor este processo, a teoria poderá oferecer o necessário respaldo: 

“[...] mas, chega uma hora que há, sim, a necessidade de você trabalhar com a consciência, 

com a pesquisa. Entender melhor os processos, não fazer só porque você acha bonito ou acha 
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feio, entender, buscar fazer o que deve ser feito, de fato”. Nota-se a importância dada pelo 

educador à compreensão, por meio de pesquisas sobre sua prática. 

Na perspectiva do materialismo histórico dialético, a produção e busca de 

conhecimento pressupõe ir além da aparência do fenômeno, na tentativa de apreender sua 

essência. Vygotski (2000b) retoma essa posição, quando explica que: 

[...] si el objeto fenotípicamente fuera igual genotípicamente, es decir, si las 

manifestaciones externas del objeto tal como suelen verse todos los días 

realmente expresaran las verdaderas ralaciones de las cosas, la ciencia 

estaría completamente de más, ya que la simple observación, la simple 

experiencia cotidiana, la simple anotación de los hechos sustituiría por 

completo el análisis científico. Todo cuanto percibiéramos directamente 

sería objeto de nuestro conocimiento científico. (pp. 103-104). 

Faz-se necessário, portanto, superar a dimensão fenomênica de um determinado 

aspecto da realidade desvelando as determinações que se apresentam. Daniel relata que o 

respaldo dado pela teoria lhe possibilitaria uma maior compreensão das situações pelas quais 

passa, como exemplifica abaixo:  

Não que eu fizesse de uma forma errada, mas quando você tem o 

conhecimento, acho que você passa a evitar situações que possam até te 

comprometer no sentido de... Vamos colocar a questão do abuso sexual, que 

é muito próximo. Por ser homem, a sociedade, ela pega muito mais no pé, 

você fica muito mais em evidência.  

Sobre este exemplo, Daniel comenta que saber como proceder é fundamental, mesmo 

que isto não anule as possibilidades de passar por situações dificultosas: “É saber que, tá, isso 

não me isenta de amanhã ou depois eu ser acusado, mas me coloca na condição de saber 

como me posicionar em cada situação”. Ele exemplifica, também, a importância do 

conhecimento teórico quando mostra a sua aplicação em sua atividade: “Na questão 

pedagógica, metodológica, dividir os temas... Dividir atividades que possam dar sentido de 

fato, organização por faixa etária, também, que faz sentido dentro de um processo”. 

Complementa, dizendo que a articulação entre a teoria e a prática é fundamental: “[...] por 

isso, é importante tá buscando formação, importante tá buscando é... Conteúdos mais atuais, 

o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão discutindo... Isso vai ajudar muito na 

prática”.   

Vázquez (1977) enuncia, sobre a articulação entre teoria e prática, que:  

A dependência da teoria em relação à prática, e a existência dessa como 

último fundamento e finalidade da teoria, evidenciam que a prática [...] tem 

primazia sobre a teoria; mas esse seu primado, longe de implicar numa 
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contraposição absoluta à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela 

(p. 234).   

Vemos, então, a prática como fonte e finalidade da teoria e a teoria cumprindo não só 

as exigências de uma prática já existente, como, também, se adiantando a ela, influindo em 

seu desenvolvimento. Analisando a situação atual da Pedagogia Social e da Educação Social, 

nota-se uma articulação pouco clara de teoria e prática. Não se vê com nitidez a dependência 

entre ambas, mas, sim, isolamento de cada uma. Daniel demonstra, em sua fala, a necessidade 

de articular essas duas esferas, algo que ainda não é realizado por todos que nessa área atuam. 

Ainda em relação à obtenção de respaldo teórico, ele afirma que quanto mais informações 

conseguir obter, melhor poderá analisar uma dada situação de forma ampla: “Acho que o 

Edgar Morin, um escritor francês que fala da complexidade, diz que você nunca deve olhar 

um fato sob uma perspectiva só. E aí, pra que você não tenha uma perspectiva só, você tem 

que ter muita informação e muita reflexão”.  

Deste modo, a possibilidade de analisar uma situação parece depender da quantidade e 

diversidade de informações que sobre ela se tem. Isto, no entanto, pode não levar a conhecer 

sua essência, tornando este conhecimento apenas aparente. Sobre este aspecto, pode-se 

mencionar a categoria totalidade. Ela auxilia na reflexão de um determinado fenômeno: 

A categoria de totalidade significa [...], de um lado, que a realidade objetiva 

é um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou de outra, 

em relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações foram, na 

própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades, 

ligadas entre si de maneiras completamente diversas, mas, sempre, 

determinadas. (LUKÁCS, 1967, p. 240).  

Ao estudar um fenômeno, não se pode desvinculá-lo de suas partes e, por isso, é 

preciso estudar seus processos constitutivos bem como a forma como eles se articulam entre 

si. Para conhecer a totalidade, não basta apenas obter informações e refletir: é necessário 

conhecer a estrutura dialética do todo, seu processo e suas determinações, sua história. Para 

que se alcance essa estrutura dialética, é preciso articular as duas instâncias principais que 

fazem parte da atividade do educador social: a pedagogia e o meio social. Como comentado 

anteriormente, a Pedagogia Social não foi ainda estabelecida e uma formação específica para 

atuar com educador social não é exigida. O que fazer, então, para dar respaldo à prática, para 

compreender a totalidade do fenômeno? Qual curso estudar, em qual se formar? Ferreira e 

Placco (2011), em pesquisa realizada, identificam educadores sociais licenciados em 

Pedagogia, Informática, Filosofia e Química. Silva (2010) mostra também formação em 

Pedagogia e Filosofia, além de Letras, Matemática e a realização do curso de Magistério. O 
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estudo de Buccini (2007) apresenta perfis semelhantes: formação no ensino médio, no 

Magistério, em Pedagogia e Letras. 

No caso de Daniel, a busca do entendimento de sua prática levou-o a graduar-se em 

Educação Física. Explica que escolheu esse curso, após algum tempo na Fundação, ao 

analisar sua trajetória. Teve, no passado, uma chance de ingressar na faculdade, mas não 

conseguiu permanecer. Quando tem, novamente, a mesma oportunidade e condições 

financeiras de cursá-la, escolhe Educação Física e não Jornalismo, Comunicação ou Rádio e 

TV (suas primeiras opções). Desistiu de fazer algo relacionado a outras áreas, pois sua idade, 

falta de experiência e situação financeira eram pontos que dificultariam a concorrência no 

mercado de trabalho. Assim, diz: “Ia terminar com uns trinta anos, ia terminar tendo que 

concorrer com a garotada, sem mercado e, ao mesmo tempo, eu já tenho uma questão 

financeira e eu tenho que dar um retorno”. A opção pela Educação Física foi feita quando 

analisou sua trajetória e as experiências tidas:  

Quando eu olhei para o lado da Educação Física, eu fui atleta de handebol 

por muito tempo, quando já tava finalizando, quando eu entrei pra área 

mais artística, é... Eu fiz dança, dancei em alguns grupos, é... Até mesmo a 

questão do circo, das acrobacias, das acrobacias aéreas, e aí eu olhei pra 

mim e me vi muito mais dentro de uma área.  

Relata, complementando, que a faculdade poderia auxiliá-lo a organizar, com respaldo 

teórico, suas experiências e conhecimentos: “estava ali na faculdade pra, de uma certa 

forma, é... talvez ganhar uma melhor organização e agregar mais valores científicos”. 

Questiona-se, no entanto, o quanto o curso de Educação Física pode respaldar o trabalho 

realizado pelo educador social. Muitas vezes, como enfatiza Ayoub (2001), este curso oferece 

apenas a cultura corporal e o que é especifico da expressão física e motora, limitando as 

possibilidades de atuação do profissional que nesta área se forma.  

Para Daniel, em sua formação, além da graduação, o contato com a teoria deu-se por 

meio de outros cursos realizados ao longo de sua trajetória como educador: “tenho alguns 

outros cursos que vieram, ao longo dessa trajetória, que vieram complementando o que eu 

pretendo fazer para poder contribuir nessa minha jornada, que é ser educador”. Cita como 

exemplo um deles: “A gente fez um, no ano de 2010, um planejamento sobre Cultura de Paz, 

e a gente teve, durante alguns meses, uma formação com o pessoal da Universidade 

Internacional da Paz”. Este curso, segundo o educador, foi sugerido por ele, quando, na 

instituição, o tema foi abordado:  
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Houve a minha interferência no sentido de me relacionar com as pessoas 

que vieram posteriormente fazer o curso aqui. Eram pessoas que eu tinha 

contato e quando a gente começou o tema, fui atrás delas para ver o que era 

possível e através disso a gente conseguiu fazer essa formação aqui dentro 

da instituição, onde mais educadores puderam participar também. 

Indica, no entanto, que um curso específico de circo, recurso pedagógico adotado por 

ele nas oficinas ministradas, ainda lhe é de difícil acesso, pois não há lugar específico para a 

formação nesta área, especialmente com diplomas, pois – “não é uma especialização 

comprovada, não chega a ter diploma”; os cursos oferecidos são caros – “as aulas de circo 

são muito caras, devido aos equipamentos” e os estudos científicos ainda estão sendo 

estabelecidos: 

Cientificamente, ele passa, ele tá começando a ganhar corpo, tem um 

pessoal da Unicamp que tem trazido um pouquinho mais de resultados 

científicos, mas ainda é muito cedo, tem muita coisa que ainda é 

questionável pelo fato mesmo de ainda ser muito cedo. Tem poucas coisas 

que possam ou comprovar ou de uma certa forma falar: “Não, isso aqui é de 

uma outra forma”.  

Esclarece, além disso, que o circo, hoje, “está em construção em, ainda, um outro 

formato, que é fora das lonas”. Duprat e Bortoleto (2007) destacam que o circo, em sua 

transição entre moderno e contemporâneo, sofreu algumas alterações que possibilitaram um 

maior acesso a essa arte tanto a artistas quanto a profissionais, deixando de ser apenas um 

meio de trabalho. De espetáculo, o circo passa a ser, também, lazer e recreação. Expõem que 

por causa dessa maior abrangência, faz-se imperativo compreender o novo perfil do público 

atendido, suas possibilidades e objetivos, sendo indispensável “desenvolver uma pedagogia 

que dê conta dessas novas necessidades, desse novo espaço de atuação”. (p. 175) 

Vê-se que a disseminação dessa arte não privilegiou, ainda, nem seu aspecto teórico, 

nem seu planejamento, que se volta, especificadamente, para o ensino-aprendizagem. De fato, 

como apontam Duprat e Bortoleto (2007), é preciso ainda entender por quem, onde e como o 

circo é desenvolvido atualmente. Algumas instituições de ensino realizam esta pesquisa, mas, 

conforme apontou Daniel, existem entraves para o acesso ao conteúdo produzido, situação 

enfrentada não só por ele, mas por outros educadores. Isto nos mostra a dificuldade que a 

comunidade acadêmica tem em democratizar o acesso ao conhecimento cientifico, como 

demonstra Binotto e Diniz (2007), uma vez que ele é produzido, mas não difundido.  

Nota-se que Daniel realizou diferentes formações continuadas, que lhe possibilitaram 

ter maior acesso a conhecimentos e teorias, bem como maior reflexão e embasamento sobre 

sua prática. Antes, como relatou, pensava que daria “apenas” aula, mas, com o passar do 
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tempo, percebeu a complexidade de seu trabalho e a necessidade de se respaldar não só no 

conhecimento trazido da vida. O processo passado por Daniel pode ser exemplificado quando 

relata como realizava seu planejamento e como isso foi se transformando: “no começo, eu 

não entendia muita coisa, ia meio que no... Meus planejamentos, eu me lembro até hoje, era 

assim: ‘Põe uma frase de efeito em cima e a introdução você cola isso e isso. E ele era feito 

dessa forma”. Isto, entretanto, foi sendo modificando na medida em que conhecia teóricos e 

suas posições: “quando eu entrei, a gente falava, a gente refletia muito sobre Paulo Freire, 

acho que mais Paulo Freire, não ia em outros autores não”. Daniel mostra, além disso, que o 

acesso à teoria deu-se por intermédio de uma coordenadora: “pelo menos quando eu entrei na 

instituição, a gente tinha uma coordenadora que debatia muito e buscava muito situações de 

reflexão. Mas isso foi se perdendo ao longo do tempo”. 

O discurso acima exposto faz pensar que Daniel, no inicio de sua trajetória, não teve 

acesso, seja por falta de interesse ou de condições, a uma teoria que desse respaldo a sua 

prática. Começou sua atuação como educador sem saber ao certo o que faria. Esse quadro foi 

alterado mediante a articulação feita por meio de e com a ajuda de uma coordenadora da 

instituição, algo que não mais ocorre nos dias de hoje. O educador menciona, ainda, 

ressaltando esta situação, que: “houve outros tempos em que a gente discutia mais, mesmo 

não tendo um profissional de fora. Hoje isso não ocorre de uma forma tão veemente”.  

Atualmente, a discussão realizada com outros educadores sobre a prática é apontada 

por Daniel como “superficial” (sic), faltando novas informações e melhor qualidade. Entende, 

ainda, que pelo fato da instituição voltar sua ação a crianças e adolescentes em situação de 

risco social, seria necessário aprofundar o conhecimento sobre o tema: “Eu acho que a 

discussão, ela fica muito abaixo do que a gente deve de fato buscar dentro de uma instituição 

que lida com um assunto tão sério, como é o nosso”. Sobre o incentivo institucional à busca 

de novos conhecimentos por parte dos educadores que lá trabalham, Daniel mostra-se 

descontente:  

Eu classificaria como ruim a interferência da instituição nessa formação 

do educador social, se é que ela... Não digo da formação, talvez ela não seja 

a responsável pela formação, mas de... Talvez de... Eu não gosto do termo 

capacitação, mas talvez seja próximo disso, sabe? De buscar situações para 

que os educadores estejam sempre, de uma certa forma, buscando novos 

conhecimentos. Neste momento, eu classificaria como ruim. Não é bom.  

Indica também que a instituição deve valorizar a interação entre os funcionários, pois, 

se isto não ocorrer, os educadores fazem um trabalho que “fica solto”, com tarefas 

individualizadas, em que “o resultado fica mais difícil de aparecer”. 
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Até o ano de 2012, os educadores tinham à disposição um dia da semana para 

realizarem reuniões. Não atendiam nesse dia, nos dois períodos, manhã e tarde, às crianças e 

adolescentes. Daniel relata que tais ocasiões, em tese reservadas para a reflexão da prática, 

não eram bem aproveitadas:  

[...] essa quarta passou a ser aproveitada para tirar os bancos de hora 

(Hora extra que não pode ser abonada, mas utilizada como descanso), pra 

fazer relatórios, pra... Relatórios tudo bem, eu acho que entraria, mas as 

nossas reuniões eram feitas só pra se passar recados, a gente não tinha 

debates, a gente não tinha discussões, a gente não tinha momentos de 

trocar ideias, de trocar... Acabou sendo muito ruim.  

Em estudo realizado por Chagas (2006), a autora esclarece que as atividades de 

formação semanais realizadas no ambiente de trabalho por educadores sociais se tornaram, 

para eles, um momento dedicado apenas ao repasse de recados, sem nenhum teor reflexivo, tal 

como ocorreu com o grupo com o qual Daniel trabalha.  

Com a falta de aproveitamento da equipe, este procedimento não mais foi adotado na 

instituição pesquisada, no ano de 2013. Sobre isto, Daniel comenta: “eu era um dos que 

reclamei que a gente tinha que mudar a metodologia da utilização desse dia, senão não tinha 

proveito, a gente passava um dia empurrando. E, aí, acabou: esse dia acabou”. Daniel 

manifesta que gostaria que este dia fosse mais bem aproveitado pela equipe: 

Até o ano passado, eu fui um dos educadores que me posicionava em 

relação a termos um momento na semana em que pudéssemos aproveitar 

pra pesquisas, pra debates, estudo de caso, pra melhor encaminharmos 

uma situação que a gente não consegue durante o dia a dia por conta da 

rotina.  

Como, recentemente, os educadores não mais têm este tempo, Daniel pondera se isto 

foi positivo ou negativo. Expõe que, se continuassem a não aproveitar a quarta-feira, o melhor 

seria não mais contar com ela, como ocorre hoje em dia. Pelo menos agora, diz ele, trabalham 

com as crianças, embora lastime, ao mesmo tempo, a falta de tempo para uma reflexão, visto 

que sem ela a qualidade do trabalho realizado diminui: 

Agora, eu não sei mais se a gente perde ou a gente ganha com isso, porque 

se a gente não conseguiu dar um sentido de aproveitar aquele dia, de uma 

certa forma, hoje, nos parece que a gente está aproveitando, trabalhado 

com as crianças. Por outro lado, a gente perde o momento que poderia dar 

mais qualidade ao trabalho. Então, assim, ficou nesse impasse.  

Ao relatar sobre o processo que a unidade passou, menciona a importância da troca de 

experiências com os demais profissionais, para qualificar seu trabalho. Ressalta, mais uma 

vez, que no dia-a-dia da instituição, isto não ocorre: “Acaba sendo uma prática individual 
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dentro das aulas”. Esta falta de articulação entre os educadores e demais funcionários não é, 

no entanto, totalmente inexistente. Ela ocorre, mas de maneira menos formal. Analisando esta 

situação, Daniel complementa: “Fica mais na ação e as reflexões são feitas nos poucos 

momentos que  a gente tem de conversa. Eu acredito que o efeito não seja o mesmo”. 

Esclarece que mesmo havendo pouca interação, vê a necessidade dele e dos demais 

educadores refletirem sobre seu papel. Elucida que: “ser educador social é refletir muito em 

relação a tua prática, àquilo que você faz, mas também em relação àquilo que você propõe 

ao outro. Senão, fica uma situação muito moralista”. Diferencia, neste trecho, a ação da fala 

e, de maneira implícita, coloca que caso não haja concordância entre os dois, realiza-se uma 

ação moralista, pautada no autoritarismo e não na reflexão do que se faz.  

Diz ele: 

[...] é por isso que eu falo muito da reflexão, não que eu estou buscando a 

perfeição, mas que é uma forma de você estar sempre revendo uma melhor 

forma de agir, pra que o resultado seja o melhor, porque senão a gente mira 

um ponto e vai e segue cegamente naquele ponto e a vida está em constante 

mudança e aí o que era ontem hoje já não é mais e aí você dá com a cara 

no muro. E continua ali achando que é aquilo e não é.  

O educador afirma que a vida está em constante movimento e, por isso, manifesta a 

necessidade de sempre rever e buscar a melhor forma de exercer suas atividades. Mas a 

necessidade de refletir enfrenta um problema: a falta de tempo: “[...] também entra a 

importância dos estudos o que infelizmente, também, é... devido à falta de tempo, eu acho que 

poderia ser mais, mas acaba não sendo permitido por questão de tempo mesmo”. Com isso, 

não se reflete sobre a prática e, para avaliar sua ação, o educador acaba se pautando nos 

números: “você não tem tempo pra pensar se a tua prática, de fato, está tendo o efeito que 

tem que ter, você vai se mirar apenas pelo números”. Daniel diz que, sem tempo para refletir, 

adota os números como referência, isto é, a presença e a ausência das crianças e adolescentes 

na oficina. Sabe, entretanto, que a qualidade do trabalho também precisa ser considerada, não 

só a quantidade: “Por outro lado, o número não é tudo, porque fora o número, você também 

tem as individualidades, os encaminhamentos que você precisa dar de uma forma mais 

individual”. Entende que para fazer um trabalho com qualidade, é necessário planejar: 

[...] o planejamento serve até para você avaliar melhor, se você não planeja 

bem, você não avalia bem, você não constrói bem. E eu acho que isso tudo 

amarra muito e é um dos fatores de, de... que te segura, que te impede de 

você crescer tanto como você cresceria se tivesse essas coisas um pouquinho 

mais evo... Avançadas.   
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Mesmo havendo a necessidade do planejamento, Daniel assinala que por falta de 

tempo para reflexão e de interação entre os educadores, ele não é formulado e executado e, 

assim, o trabalho fica aquém do esperado. Sendo a reflexão configurada pela teoria, nota-se a 

falta de suporte para o educador realizar sua prática, uma vez que a instituição cortou o dia 

antes existente. O educador acredita que mesmo com sua formação inicial e com os cursos 

extras realizados, a constante reorganização e renovação de conhecimento tenham ficado 

aquém do necessário. Esclarece, além disso, que a própria instituição ainda não contava com 

um planejamento definido, até o momento da entrevista: “durante esses quatro últimos anos, 

uma questão que pegou muito para mim, você falou do planejamento, pra mim foi a falta de 

planejamento que a própria instituição teve”. Revela que:  

Hoje a gente está passando por um momento ruim de planejamento, não 

existe um planejamento. As coisas, muitas coisas, elas vão se dando 

simplesmente. Estamos no mês de... entramos no mês de março já e não, 

ainda não fizemos o nosso planejamento de 2013. Aí a questão é: como você 

trabalha até março sem ter um planejamento?  

Segundo Luckesi (1993), o ato de planejar, no caso do processo de ensino-

aprendizagem, exige conhecimento daquilo que se deseja fazer com a educação, com seus 

valores e significados. É necessário, também, entender quem é o educando, a sociedade em 

que se está inserido, sua história e desenvolvimento. Além disso, é necessário saber os 

conteúdos científicos com os quais se trabalha. Sem isso, torna-se difícil planejar e, 

especialmente, executar o planejado. Ressalta, também, que sem tempo para refletir, torna-se 

mais difícil alcançar essa meta, uma vez que aspectos essenciais para sua elaboração exigem 

mediação, pois não se dão de maneira direta na realidade. Vê-se uma situação em que o 

educador não tem tempo para refletir, não troca informações com os demais e não tem uma 

direção a seguir, pois até mesmo planejamento institucional falta. Pensa-se na carência de 

informações que há em relação a quem se atende na Fundação, em como são atendidos e o 

que se pretende com tais e tais atividades. Isso vale tanto para o educador como para todos 

que na instituição trabalham.  

O educador iniciou sua carreira sem, a princípio, ter algum tipo de formação ou até 

mesmo informação sobre a área, sentindo, ao longo do tempo e ao exercer sua função, a 

necessidade de aprimoramento. Graduou-se em Educação Física e realizou cursos extras, mas 

ainda encontra algumas barreiras que dificultam sua reflexão e busca por suporte teórico, 

como a falta de apoio e de estrutura institucional, empobrecimento da discussão feita pelo 

grupo na instituição, falta de tempo e de acesso a cursos. Não se pode garantir que Daniel se 
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apropria da teoria de forma limitada, mas interpreta-se que isso se dá de maneira frágil, uma 

vez que o educador está em condição pouco favorável a isto.  

Núcleo 4 – O educador, a instituição e as condições de trabalho – “Como um todo, hoje 

eu vou dizer que tá bom, mas até a página dois” 

As condições de trabalho descritas por Daniel referem-se a questões salariais, 

materiais (relacionadas ao espaço da unidade e às ferramentas de trabalho), organizacionais e 

institucionais. No que concerne à relação estabelecida entre ele e a instituição, ele aponta que 

não pode desvincular sua opinião em relação à satisfação com o trabalho, do momento pelo 

qual a instituição passa. Considera, assim, o peso das condições objetivas da instituição, ou 

seja, percebe que a realidade objetiva é determinante e deve ser considerada. Assim ele relata:  

[...] talvez, em outro momento, falaria coisas diferentes do que estou falando 

agora, porque a instituição também vive um momento. E esse momento que 

a instituição vive interfere diretamente na nossa vida.  

Para podermos discutir esta questão com mais propriedade, faz-se necessário entender 

a situação atual por qual passa a instituição. Mas, antes, torna-se importante apreender como 

se apresenta esta instituição, isto é, como ela se classifica: uma fundação pública municipal. 

Palma (2009) diz que, no Direito Administrativo, esse é um dos termos mais intensos, 

provido, muitas vezes, de “imprecisão semântica, no arcabouço normativo, na doutrina 

administrativista e na jurisprudência” (p. 140). Aqui, utilizar-se-á a definição do glossário 

virtual do Ministério da Fazenda do Brasil
5
, uma vez que, independentemente de 

interpretações autorais, tem seu significado considerado em todo território nacional.  

Fundação pública: Entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, criada por lei para o desenvolvimento de 

atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito 

público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, e 

funcionamento custeado, basicamente, por recursos do Poder Público, ainda 

que sob a forma de prestação de serviços (s/n). 

Tem-se, então, em função disso, que a fundação pesquisada é um espaço instituído 

pelo Estado, cujo funcionamento é regido por normas de direito privado, sofrendo, desta 

forma, influência administrativa tanto interna quanto externa.  

Sobre o momento por qual passa a instituição, Daniel, na entrevista, conta que a 

Fundação “saiu de uma gestão muito ruim”, muito embora já tenha trabalhado, 

anteriormente, em um cenário mais positivo: 

                                                 
5
 http://www.fazenda.gov.br 
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[...] existe um fundamento, pelo menos lógico, dentro daquilo que eu penso, 

que é um dia a gente já ter sido diferente do que a gente é hoje. E a minha 

questão não é a gente voltar a ser o que a gente era, mas que a gente 

pudesse aproveitar o que é bom e construir em cima disso.  

Enfatiza que não gostaria que a instituição voltasse a ser o que era, mas que ela 

pudesse construir sua trajetória mediante aquilo de bom que foi proposto e realizado. Essa 

posição de Daniel revela uma visão histórica, ou seja, ele não quer, ingenuamente, voltar no 

tempo, mas, sim, apropriar-se do que houve de bom neste período para “construir em cima 

disto”. Com base em uma concepção dialética, podemos afirmar que ele quer dar um salto de 

qualidade, via superação, incorporando as experiências passadas. Acredita-se que um 

problema muito corrente nas instituições é o de não considerar, em seu processo constitutivo, 

a história vivida, sempre renovando seu modo de ser e de fazer, sem analisar tudo aquilo que 

já aconteceu de adequado e de inadequado. 

Um exemplo de análise institucional relatado por Orso (2011), em que o autor busca 

apreender a história de uma Instituição de Ensino Superior, seus aspectos sociais e da região 

onde se localiza pode ser interessante. Vejamos: 

Quando se trata de analisar algo concreto, como é o caso de uma 

Instituição de Ensino Superior, a abordagem de aspectos sócio-

históricos torna-se praticamente indispensável, uma vez que, ela não 

se explica por si. As relações históricas e sociais nas quais se encontra 

inserida contribuem significativamente para auxiliar na sua 

compreensão [...]. Da mesma forma que a universidade não se explica 

por si só, o presente também não é suficiente para explicá-la de forma 

cabal. Parte do que somos deve-se ao nosso passado [...]. (p. 231). 

Levanta-se a hipótese de que a Fundação pesquisada, não considerando seu processo 

constitutivo, acabou por comprometer a compreensão de seu entorno e o atendimento de seu 

público. Gohn (2009), ao analisar projetos implantados em comunidades pobres e/ou 

socialmente excluídas, notou que poucas instituições registravam a demanda da comunidade, 

fato que pode ter ocorrido com a Fundação. Daniel assinala que a instituição, por oferecer um 

serviço em que os participantes não devem e nem precisam pagar, eles nem sempre são 

considerados prioridade: “[...] estamos aqui porque as crianças são o mais importante do 

nosso trabalho, a hierarquia começa por elas, e não por outro lado, e isso precisa ser 

entendido”. Indaga-se, diante desta situação, se isso seria alterado, caso o serviço prestado 

fosse pago: “Por que esse entendimento não é feito da mesma forma quando estamos nos 

relacionando com alguém que não está me pagando diretamente?” Indica, deste modo, o 

quanto a sociedade, com sua história e cultura, determina o modo de funcionamento de uma 



 87 

instituição e a conduta daqueles que dela fazem parte. Assim diz: “[...] a gente vive numa 

relação capitalista, que envolve dinheiro”. Sabe das dificuldades de se inverter esta situação, 

mas considera que isso seria preciso e urgente: “Assim, também não tô aqui de inocente, 

pregando uma ideia pura e simples assim. Ah... Um idealismo sem fundamento! O ideal era 

que invertêssemos a pirâmide, mas isso não ocorre”. 

Assim, vemos que funcionários da Fundação reproduzem, dentro da instituição, algo 

que os educandos sofrem fora dela: a exclusão. Eles, que deveriam ser prioridade no processo 

educacional, acabam de alguma maneira, segundo a fala de Daniel, sendo deixados, em alguns 

momentos, em segundo plano. Como bem pontua Frigotto (2002), nos processos educacionais 

estão imbricados às relações sociais estabelecidas fora deste ambiente: 

[...] os processos educacionais, escolares ou não, constituem-se em práticas 

sociais mediadoras e formadoras da sociedade em que vivemos. São práticas 

sociais não neutras. Estes processos podem – e o tem realizado de forma 

imperativa – reforçar as relações sociais capitalistas que subordinam o 

trabalho, os bens da natureza, a ciência e a tecnologia como propriedade 

privada, valores de troca e a consequente alienação e exclusão de milhões de 

seres humanos da vida digna ou de sua radical transformação. (pp. 23-24). 

Sobre o trabalho realizado na instituição, Daniel assinala que se sentiu, por muitas 

vezes, sobrecarregado, sendo um dos motivos dessa sensação a falta de educadores presentes 

para realizar as atividades propostas: “Em muitos momentos, no percurso da unidade Z, vai 

fazer seis anos agora, eu me vi trabalhando sozinho, de chegar e juntar a garotada e ficar 

com eles a tarde inteira nos dois horários, porque não tinha educadores pra trocar”. 

Ao ser indagado sobre a rotina da unidade e o quanto as ações ali praticadas eram 

planejadas e organizadas, Daniel compartilhou a seguinte informação:  

Pesquisadora: Nos dias que eu estive lá, ao longo do semestre passado, 

comentaram bastante: “Você acabou vindo num dia atípico”, pois não 

estava muito organizado. Mas acabou me parecendo que os dias atípicos 

são típicos... 

Daniel: [...] essa foi uma observação que eu, como eu diria, não é 

comprovo, eu compartilho: a de que não é um acaso. Acaso é um dia, 

vários dias não são mais acaso.  

Diante disso e tentando entender o porquê do acaso ter virado, nesta situação, rotina ou 

então de ter sido o trabalho dessa maneira implantado e desde sempre assim desempenhado. 

Será que a prática educacional realizada em instituições voltadas ao público excluído 

socialmente tem um caráter planejado, com objetivos estipulados e com pessoas e materiais 

em quantidade suficiente para sua realização? Como veremos a seguir, isto dificilmente 
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ocorre. Daniel indica que não pretende trabalhar na instituição por muito mais tempo: “Com 

relação à instituição, eu não sei, assim, por quanto tempo mais trabalharei aqui, mas, assim, 

também já começo a ter uma certeza de que já não ficarei mais por tanto tempo”. Diz que 

seu trabalho na Fundação, durante um período, não foi reconhecido e nem recompensado 

financeiramente, mesmo fazendo, muitas vezes, mais do que outros na mesma função e, 

sobretudo, exercendo a função por mais tempo:  

Minha questão era sempre na questão financeira: “Por que os educadores 

ganhavam a mesma coisa, independentemente de quanto tempo tinham 

entrado?” Sendo que... Isso tinha que ser um diferencial, de acordo até com 

a atuação da instituição e o quanto isso era positivo para a instituição.  

No início do ano, no entanto, foi-lhe feita uma nova proposta salarial, fazendo-o 

permanecer na instituição: “Eu estava de saída da instituição e me foi feita uma proposta 

(aumento salarial) pra que eu continuasse”. 

Silva (2009), em seu estudo, ao questionar os educadores sociais sobre por quanto 

mais tempo pretendiam trabalhar na instituição onde estavam, notou que as respostas 

negativas vinculavam-se às incertezas do trabalho, ao desgaste e à má remuneração. Daniel 

aponta, também, que não só o salário, a seu ver, era injusto, mas que havia, por parte da 

instituição, falta de suporte para a realização de seu trabalho: “Vindo nessa escala, quem 

atende à criança e, aí, não tô falando de questão financeira, tô falando de questão de suporte 

mesmo. O educador se torna a figura mais importante dessa relação e eu não vejo isso como 

algo entendido”. Queixa-se por não ser valorizado como pensa que deveria, não tendo o apoio 

institucional para realizar seu trabalho de modo adequado. 

Revela que mesmo havendo um reajuste em seu salário, há ressalvas quando 

questionado sobre a satisfação com o trabalho: “Como um todo, hoje eu vou dizer que tá bom, 

mas até a página dois”. Enfatiza que algumas situações ainda o incomodam: 

Eu tenho competência para desenvolver um trabalho X, mas você não tem 

ferramentas para que isso ocorra. Então, pra dar aula de perna de pau, eu 

tive que pegar madeira, fui atrás de madeira, prego... Quantas vezes as 

crianças mesmo traziam madeira com uns pregos velhos, eu tinha que tirar 

de uma madeira e passar pra outra pra poder ter a perna de pau e isso 

acontecer.  

Relata que sua prática se torna limitada, na medida em que não tem material específico 

e suficiente para trabalhar. Isto resolvido, porém, ele voltaria a se sentir satisfeito com a 

instituição: “Se vier o retorno (da solicitação de material para a oficina), ótimo, eu vou falar: 

“Tá excelente nessa parte, a satisfação tá lá em cima”. Nota-se que os recursos materiais, 
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precários para a realização da atividade do educador, são por ele e pelos educandos 

improvisados, já que a instituição não os providencia. Esta falta faz Daniel sentir-se 

desgostoso: por saber como fazê-las, poderia realizar determinadas práticas, mas por não ter 

as ferramentas necessárias para tanto, fica impedido de cumpri-las, precisando adaptar sua 

ação à situação em que se encontra. Charlot (2008) considera que o educador enfrenta difíceis 

situações de trabalho e quanto mais complexas forem elas, mais esse trabalhador emprega 

estratégias de sobrevivência, em que prioriza o profissional e o psicológico e, somente depois, 

a formação dos alunos. Ainda sobre as dificuldades enfrentadas por professores, Freitas 

(2007), especificadamente, aponta: 

A necessidade de uma política global de formação e valorização dos 

profissionais da educação que contemple de forma articulada e prioritária a 

formação inicial, formação continuada e condições de trabalho, salários e 

carreira, com a concepção sócio-histórica do educador e orientá-la, faz parte 

das utopias e do ideário de todos os educadores e das lutas pela educação 

pública nos últimos 30 anos. (p.1204). 

O problema levantado por Daniel é comum não só a educadores sociais, mas também 

a todos os profissionais da educação. Outra queixa trazida pelo educador é a limitação do 

espaço físico, que não é adequado para a realização das oficinas. No entanto, trata-se do único 

espaço disponível na comunidade, razão pela qual ele o utiliza, adequando-se às 

circunstâncias: “Por ser um lugar mais afastado (unidade Z), o espaço físico não é tão 

adequado, aliás, ele não é adequado coisa nenhuma! A gente deu uma ajeitada lá pra poder 

servir. Bom, enfim, está servindo, mas não é o adequado”. 

A instituição tem seu espaço restrito, quase um reflexo da comunidade na qual está 

inserida, que é ocupada irregularmente, carente de serviços essenciais e, também, de espaços 

de lazer, só agora recebendo obras de urbanização. Silva e Versiani (2011) esclarecem que a 

ausência ou a fragilidade de espaços públicos destinados ao lazer inviabiliza o acesso da 

população, sobretudo daquela em precárias condições socioeconômica, a uma vida melhor. 

Com isso, essa camada populacional vê-se privada de práticas que estimulam a sociabilidade 

e seu desenvolvimento. A instituição oferece este espaço, sendo um dos poucos disponíveis à 

comunidade, porém ele é precário, não adaptado às atividades oferecidas. 

Deste modo, destaca-se na fala de Daniel a marca da falta, seja ela de recursos 

materiais, seja ela de comprometimento e continuidade da gestão e, também, de pessoas 

capacitadas para desenvolver o trabalho, seu planejamento e organização. Esta lacuna, de 

certa forma, pode assemelhar-se às muitas carências da própria comunidade e às 

características dos educandos atendidos: frequentemente excluídos, desamparados e sem 
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perspectivas, tal como já apontado por Silva (2009). O educador, em função disso, enfrenta 

um conflito: é cobrado para realizar suas atividades com qualidade, a fim de alcançar alguma 

mudança social, mas sem que suas condições de trabalho sejam propícias para tal. Ao 

contrário, elas prejudicam sua ação. 

Daniel, ao relatar os aspectos que não contribuem para a sua prática, como a 

desvalorização financeira e pessoal, a falta de educadores para dividir responsabilidades e o 

espaço físico limitado da unidade, reconhece não só aspectos que faltam em sua atividade, 

como também em grande parte daqueles que trabalham nesta área, delineando um quadro não 

só particular, mas que se estende a outras instituições educacionais. 

Núcleo 5 – A atividade realizada na instituição: indo além da prática circense – “essa 

conotação de que o trabalho é feito só enquanto eu tô com a criança, fora aquilo eu não 

faço mais nada” 

O educador utiliza, em sua atividade, o circo como recurso pedagógico e, a partir das 

diversas modalidades circenses existentes, escolheu, este ano, trabalhar com as acrobacias. 

Dupprat e Borteleto (2007) classificam as modalidades circenses de acordo com as ações 

motoras gerais utilizadas, sendo elas: as manipulações (de objetos), como malabares, mágica e 

fantoches; o equilíbrio de objetos, podendo ser sobre objetos ou acrobáticos; a encenação, que 

envolve as artes corporais e o desempenho do palhaço; e, as acrobacias: aéreas, de trampolim 

e corpóreas, sendo, esta última, desenvolvida individualmente, em dupla, trio ou grupos. 

Daniel cita que ao trabalhar com atividades circenses, especificadamente as acrobacias 

desenvolvidas em grupo, pode proporcionar aos educandos uma reflexão acerca do papel 

deles: “As acrobacias, que são as pirâmides humanas [...] é uma área que eu gosto muito de 

atuar, porque ela cria a relação do quem eu sou dentro de um grupo?”. Explica esta situação, 

dando um exemplo:  

[...] a criança chega, viu a pequenininha que sobe em cima da outra, mas o 

perfil dela não possibilita que ela faça isso, e nem por isso ela vai se sentir 

menor que a outra, muito pelo contrário. Porque a outra achou que é 

importante, ela é importante, porque tem alguém que vai ficar embaixo. E a 

que vai ficar embaixo pode ser ela sim, com muito orgulho disso. 

O educador relata, em seguida, que o circo pode proporcionar não só o acesso a 

determinado conhecimento e habilidade a uma pessoa com poucos recursos como, também, 

uma forma de se perceber na sociedade:  
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[...] a minha atuação com a garotada vai no sentido de trazer pra esses 

garotos novas perspectivas de se enxergar a vida, desde o garoto que é da 

favela, que tem poucos recursos financeiros - e o circo pode ser uma forma 

de se acessar algumas coisas – até ser uma forma de você criar esquemas 

de compreender a vida, que o circo pode te dar. 

Matulle, Storerr e Kronbauer (2011) esclarecem que o circo, por aliar a atividade física 

à arte, permite a realização de movimentos que não podem ser interpretados sem vinculá-los à 

história da humanidade, pois revelam e expressam o movimento do humano e da sociedade 

em que vivemos. Desta maneira, quando Daniel se utiliza das acrobacias como forma de 

realizar sua atividade, como ele mesmo relata, não proporciona apenas acesso aos 

movimentos específicos dessa arte, mas, também, informações da cultura e da história da 

sociedade. Vygotski (1999) explica que a busca por uma metodologia adequada para se 

entender a arte e a psicologia da arte requer, necessariamente, uma vinculação ao pensamento 

histórico e cultural. 

[...] a Arte só poderá ser objeto de estudo científico quando for considerada 

como uma das funções vitais da sociedade em relação permanente com todos 

os outros campos da vida social e no seu condicionamento histórico 

completo. Assim a aplicação da psicologia sensualista nos mostra um 

caminho e contribui para o entendimento da Arte, mas não apresenta 

consistência suficiente para o entendimento de uma psicologia da arte 

materialista, por não considerar os sentidos, além de reações biológicas, 

como uma elaboração socialmente construída. (VYGOTSKI, 1999, p.11). 

Desta forma, entende-se que o educador, ao utilizar o circo e fazer dele um meio para 

trabalhar com os educandos, precisa compreender que essa arte, como todas as outras, deve 

ser analisada do ponto de vista biológico, motor e, também, social. Daniel apresenta o circo 

como sendo, ao mesmo tempo, um referencial positivo para trabalhar aspectos não muito 

presentes na sociedade atual, mas que precisam ser abordados, tais como, por exemplo, a 

colaboração e não competição: 

[...] eu gosto do circo, porque o circo não cria a relação competitiva direta 

e ele tem no seu modelo de atuação a cooperação nata, o que não exclui 

você ser, dentro da opinião do outro, melhor ou pior, a gente não vai excluir 

isso, porque a tua dedicação vai dizer, mas não necessariamente você tem 

que ser melhor pra ganhar de mim. Você vai ser melhor dentro daquilo que 

você acha que tem que ser. Você vai buscar o teu melhor dentro daquilo e o 

circo tem isso muito forte.  

Ele justifica que não utiliza o esporte no seu trabalho, pois isso apenas reproduziria a 

competitividade encontrada na sociedade: “eu gosto do esporte, não sou contra o esporte, 

mas precisamos de novos modelos, visto que o esporte é competitivo e a nossa sociedade é 

competitiva”. Trabalhando com as atividades circenses, Daniel acredita poder superar essa 
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limitação dos esportes, vislumbrando outro modelo e forma de atuar, com enfoque na 

cooperação. Desse modo, com o circo, torna-se possível desenvolver as possibilidades de cada 

educando, sem excluir ninguém e criar, portanto, uma situação na qual o grupo se maximiza, 

uma vez que não só individualidades são privilegiadas. Segundo o educador social expõe, isso 

o motiva a trabalhar: “é esta relação que me motiva, de você poder criar situações em que eu 

preciso dar o meu melhor pra que no conjunto nós sejamos melhores. E isso é muito gostoso, 

isso é muito bom”. 

Takamori, Bortoleto, Liporoni, Palmen e Cavallotti (2010), em estudo realizado em 

projeto semelhante ao exposto, destacam que houve, entre os educandos, mudança de 

comportamento, elevação da autoestima, cooperação entre os pares, além de “não haver uma 

criança em destaque, mas todas, permitindo que houvesse soluções conscientes para os 

conflitos”, com base nas atividades circenses (p. 14). Concluem que o trabalho com o circo 

possibilita “a inclusão dos excluídos, respeitando a diversidade existente no Brasil, na busca 

de uma educação de boa qualidade, que incite a criatividade e a autonomia por meio do 

movimento corporal e suas reflexões” (p. 14).  

Daniel tenta, com sua atividade, não recriar a lógica que permeia a sociedade atual, de 

competitividade, rivalidade e exacerbado individualismo. Ao contrário, procura encontrar, por 

meio das atividades circenses, uma que conte com maior teor de reflexão e crítica. A escolha 

pela arte circense é devida ao fato de que por meio dela podem-se trabalhar aspectos pouco 

abordados na sociedade atual, como a cooperação, possibilitando uma nova maneira de se 

comportar e se relacionar. Conforme esclarece Frantz (2001), a cooperação pode ser 

entendida:  

[...] como um processo social, embasado em relações associativas, na 

interação humana, pela qual um grupo de pessoas busca encontrar respostas 

e soluções para seus problemas comuns, realizar objetivos comuns, busca 

produzir resultados, através de empreendimentos coletivos com interesses 

comuns. (p. 242). 

Pensa-se que quando a palavra cooperação é mencionada em um grupo de iguais, 

como o dos educandos, ela pode ser entendida e realizada sem grandes dificuldades, pois, 

afinal, esses sujeitos podem ter objetivos comuns facilmente compartilháveis. No entanto, em 

contextos mais amplos, quando se atua com educandos fora do âmbito institucional, 

interagindo com todos que compõem a sociedade em sua vasta diversidade, encontrar 

problemas comuns e suas respectivas soluções torna-se algo mais raro e muito mais 

complexo. Cabe perguntar, dessa maneira, o quanto a atividade cooperativa pode levar de fato 
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a uma nova forma de pensamento e de conduta, quando trabalhada apenas entre as paredes 

institucionais, sem considerar o social amplo.  

Daniel, em sua fala, não nega que no trabalho cooperativo também pode haver 

comparações entre os educandos, como já apresentado em uma das falas anteriores (não 

exclui você ser, dentro da opinião do outro, melhor ou pior, a gente não vai excluir isso). 

Segundo ele explicita, ainda que de maneira indireta, não se pode anular as condições 

ideológicas, nem sempre de fácil identificação, presentes em nosso cotidiano e que trazem as 

ideias de adversidade e competição. A cooperação só acontecerá quando articulada, mesmo 

que minimamente, com o social. Mas ela será sempre ameaçada e fragilizada, se for negada. 

Por isso, a necessidade de não se interpretar o trabalho cooperativo de maneira ingênua, como 

se fosse desvinculado do social e da ideologia.  

Indagações semelhantes são feitas por Lobo e Cassoli (2006), quando perguntam sobre 

a possibilidade da prática circense ser considerada como salvadora dos problemas sociais, 

situação em que se tornaria uma arte mitificada: 

Neste ponto, cabe indagar: como vêm se dando as apropriações da arte 

circense nas práticas de circo social, uma vez que estas não objetivam 

unicamente o espetáculo, mas combinam finalidades “preventivistas” da 

educação e da assistência social? Suas ações de combate à exclusão social e 

em defesa dos direitos da criança e do adolescente previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) estão inseridas em políticas de 

globalização, onde a arte aparece mitificada como estética santificada, 

burguesa, cristalizada e sublime [...]. (p. 64).  

Os autores colocam que o circo, como qualquer outra arte, quando aliada à filantropia, 

passa a ser utilizado, na maioria das vezes, como dispositivo disciplinar e não como meio de 

intervenção para que se venha a configurar novas possibilidades de vida. Deste modo, 

pondera-se sobre a necessidade de se refletir a respeito daquilo que se propõe aos educandos, 

do papel que desempenham e da cooperação que pode vir a ser realizada na e por meio da 

atividade circense. A pretensão é construir uma nova forma de apreender o social, 

considerando o seu movimento, algo muitas vezes dificultado pelo fato de os objetivos 

planejados não terem sido decididos coletivamente, de impedirem que outros surjam ou, 

ainda, de não considerarem a diversidade do grupo.  

Se a atividade é voltada, prioritariamente, a crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e risco social, faz-se necessário pensar em formas de sobrepujar a situação na 

qual se encontram e, não, em mantê-la. Neste âmbito, Daniel revela que o intuito de suas 

atividades é provocar a transformação social: “eu busco entender qual é o meu papel de fato e 
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o que eu posso, com o circo, provocar em relação a uma transformação”. Sobre a 

transformação citada por Daniel, o educador mostra a necessidade de se entender este termo a 

fim de aprimorar sua atividade: “[...] buscar entender que transformação a gente fala. Porque 

hoje em dia a gente fala muito de transformação: Ah! Transformação daqui, transformação 

dali, transformação sócia!” Daniel expõe a necessidade de se entender qual transformação 

pretende realizar, uma vez que para este termo podem ser atribuídos muitos sentidos. Ao 

longo da entrevista, no entanto, o educador não consegue relatar de forma clara como define 

transformação, citando, apenas, exemplos de como ela pode se dar, articulando as condutas 

por ele tomadas com o que pretende ao realizar a sua atividade: 

É... Talvez um exemplo dê uma conotação melhor de transformação 

mesmo. É... Um exemplo, talvez, trabalhar com garoto, talvez a questão do 

se cuidar mesmo, da questão da aparência, que a gente sabe que isso é 

importante também, sendo que se eu não me cuido, eu sou um relaxado. 

Então, certamente, não seria um bom exemplo para estar falando aquilo 

com aquela pessoa. Assim, eu busco ter esses cuidados.  

Mais adiante, contudo, Daniel expõe que tenta não só ser um bom exemplo para os 

educandos, como também busca alcançar uma sociedade menos desigual por meio de seu 

trabalho. A transformação que almeja é assim justificada: “[...] pra que a gente tenha uma 

sociedade menos desigual no poder aquisitivo, na questão do poder mesmo. Aí, a gente fala 

na questão da lei, do poder público que deveria batalhar para que houvesse menos 

milionários e mais pessoas com condições de viver uma vida digna”. No entanto, sabe que, 

sozinho, não pode realizar esta transformação, que ela só pode ser alcançada mediante o 

concurso do poder público. 

De acordo com a teoria que norteia esta pesquisa, entende-se que ao utilizar a palavra 

transformação, pensa-se na relação que o homem estabelece com o meio (físico e social), um 

constituindo o outro, sendo o homem transformado por este meio e também capaz de 

transformá-lo, em um constante movimento. Contudo, para que a discussão sobre 

transformação nos ajude a compreender nosso sujeito e suas significações, devemos ser mais 

explícitos no que se refere aos pressupostos orientadores de nossas reflexões. Evidencia-se o 

quanto é ingênuo negar o aspecto constitutivo da ideologia, sendo que o que resta aos 

pesquisadores, é apontar como e onde ela aparece, negando a neutralidade da ciência, mas 

garantindo a cientificidade pelo rigor metodológico. No caso, acredita-se que Daniel 

compartilha a ideia, proposta pela perspectiva sociohistórica, de que se nem toda a 

transformação pode ser entendida como positiva, compete ao trabalho do educador ter uma 

intencionalidade bem definida, que é, em última instância, levar os educandos a alcançar uma 
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maior consciência de si e do mundo, a questionar aspectos de sua sociedade, como a 

competição e intolerância.   

Têm-se, então, a princípio, dois tópicos a serem analisados quando se pensa na 

atividade realizada pelo educador social: a) quando se trabalha em grupo, a ação não deve ser 

planejada e realizada de forma a apenas atingir um objetivo que se tenha em comum, sem se 

questionar qual é ele, para que serve e quem o aspira e; b) ao se pretender a transformação 

social, torna-se imprescindível entender, a partir da concepção de transformação, o que se 

almeja com ela e, além disso, o processo constitutivo dessa sociedade para que, entendendo-o, 

seja possível modificá-la.  

Daniel, na medida em que descreve que utiliza a atividade circense para conscientizar 

os educandos, demonstra, também, a concepção que deles tem e de como com eles se 

relaciona. Menciona que as crianças e adolescentes atendidos na instituição evidenciam, 

claramente, que a situação de exclusão por eles vivida prejudica a forma de se enxergarem e 

de se comprometerem com a atividade realizada: “[...] isso (a situação precária em que 

vivem) gera na criança, também, muitas vezes, falta de objetividade na vida: ela não 

consegue ter compromissos e isso acaba sendo um ponto de muita dificuldade para, depois, 

construir isso, construir o... construir aquilo que ela não está vendo”. O educador relata que 

as dificuldades enfrentadas, ao invés de serem superadas, paralisam os educandos: “O que a 

gente vê muito é que qualquer situaçãozinha desestimula”. Coloca, de modo sintetizado, que 

os educandos têm seu desenvolvimento influenciado por suas condições de vida: “[...] de uma 

certa forma, as crianças lá, você acaba tendo crianças com... em muita situação precária, de 

vida mesmo, de não terem os cuidados necessários e isso interfere no desenvolvimento dela”. 

Em contrapartida, expõe que esta falta de estímulo e objetividade, quando suplantada, pode 

revelar uma pessoa capaz, enérgica, forte: “Por outro lado, quando você consegue, também o 

papel contrário aparece, elas são crianças fortes”. Relata, exemplificando esta situação, que 

alguns educandos que conheceu conseguiram dar um novo sentido a suas vidas na medida em 

que se apropriavam de suas mediações constitutivas: “Nessa minha trajetória, eu tive muitos 

exemplos positivos em relação a isso também, de ver garotos e garotas que se descobriram e 

começaram a entender e que deram sentido a própria vida e passaram a reconstruir”. 

Nota-se que Daniel apresenta, nessas falas, algo interessante a ser aprofundado. O 

educador relata que os educandos, inseridos numa sociedade que os exclui, podem, por um 

lado se submeter, não se apropriarem de suas histórias e, assim, não encontrarem formas 

criativas de enfrentar as contradições sociais; por outro lado, eles podem, a depender das 
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condições objetivas e subjetivas vividas, seguir outro caminho: o da reflexão baseada nas 

condições concretas de vida e na sua história individual e social.  

Rego (1998), em estudo realizado com professores da educação formal, assinala que a 

forma como estes profissionais pensam as diferenças individuais de seus alunos influencia na 

maneira como se dá a educação proposta pela escola. Esclarece que a singularidade da 

constituição humana é explicada pelos professores de algumas formas: segundo a concepção 

inatista, na qual o papel da interação e seu impacto na cultura são ínfimos e, também, de 

acordo com a proposta ambientalista, na qual o indivíduo é percebido como controlado e 

manipulado pelos determinantes sociais e físicos do meio em que vive. Ilustra ainda:  

Se na abordagem inatista os problemas relativos ao fracasso e à evasão 

escolar são de exclusiva responsabilidade do aluno, nessa perspectiva 

(ambientalista) o quadro se inverte. As causas das dificuldades do aluno são 

atribuídas ao universo social, como a pobreza, a desnutrição, a composição 

familiar, ao ambiente em que vive, à violência da sociedade atual, à 

influencia da televisão etc. Parece que em ambos os casos a escola se isenta 

de uma avaliação interna e não se vê como promotora, ainda que não 

exclusiva, do fracasso (ou sucesso) escolar. (p. 58). 

Pensa-se que, quando Daniel aponta a dificuldade dos educandos em se 

desenvolverem de maneira saudável em razão das precariedades de seu meio físico e social, 

ele tende a adotar uma visão ambientalista; porém, quando relata que os alunos têm, sim, 

condições de modificarem suas próprias realidades, aparenta uma compreensão de homem 

coerente com a proposta neste estudo, na qual se entende o sujeito como histórico, que 

transforma e é transformado nas e pelas relações sociais, nas interações que com eles mantêm. 

Daniel diz que prefere que os educandos estejam na instituição, frequentando suas aulas, do 

que ficarem na rua: “eu sempre batalhei pra que se eles (educandos) estão ali; era melhor 

que ficassem por ali do que sair e voltar pra casa ou ficar na rua ou qualquer outro ambiente 

que não fosse muito propício”.  

O educador, quando indagado sobre os motivos que levam os educados a frequentar a 

unidade, aponta: “vai desde a necessidade fisiológica, uns vão porque dá lanche - e isso 

acontece - até os que vão porque encontram, no circo, uma forma de mudar de vida ou na 

arte uma forma de crescer na vida, ou até mesmo não ter o que fazer em casa”. São descritos, 

então, três principais motivos, segundo Daniel, que levam os educandos à instituição: carência 

material (ter a oportunidade de receber um alimento); dispor de um ambiente de lazer fora de 

casa; encontrar uma alternativa de vida (entrar em contato com uma atividade que pode fazê-

los alterar alguns caminhos). 
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Pelo fato dos educandos não terem boas condições de vida, conforme aponta Daniel, 

seu trabalho acaba por se estender para além da atividade circense desenvolvida. Para ele, o 

relacionamento estabelecido na unidade pesquisada daquele da outra em que trabalha, diz que 

eles são distintos: “Mas, com relação à diferença, dos dois trabalhos, aqui, a gente tá no 

meio de uma comunidade totalmente diferente da comunidade que é a da unidade Z, acho que 

essa já é uma grande diferença” 
6
. 

Daniel realiza, dessa forma, na unidade pesquisada, alguns trabalhos que busca, em 

alguma medida, atender à demanda da comunidade e às suas características. Um deles, 

segundo o educador, compreende a recepção dos educandos e a interação com eles momentos 

antes do início da oficina. O educador elucida, entretanto, que esta ação já foi mais frequente: 

“Já fiz muito mais isso, hoje eu faço menos... Isso de recepcioná-los mesmo, de estar com 

elas até o momento da oficina, porque era uma ação preventiva também”. Menciona que: 

Esse momento criado na recepção, você quebrava muita coisa nesse 

sentido. De pegar uma bola e ficar brincando de futebol, no salão, com ele, 

de ficar batendo corda junto com eles ou de ficar andando de perna de pau 

de uma forma mais natural e igual até, muitas vezes disputando com eles 

alguns truques de perna de pau e com uns garotos que eram muito bons.  

O educador, antes de iniciar a oficina por ele ministrada, segundo seu relato, 

recepcionava as crianças e adolescentes que ali chegavam, comunicando-se com eles de forma 

a não definir, naquele momento, os papeis de cada um, isto é, sem se importar quem era o 

educando e o educador, apenas relacionando-se de maneira “natural e igual”. Comenta, 

posteriormente, os resultados positivos dessa ação: “Em muitas situações, eu vi o quanto isso 

melhorava a autoestima do garoto, de poder ser importante, se sentir assim, de ser bom e isso 

impulsionava ele pra fazer outras coisas”. Explana, no entanto, que em atividades em que os 

educadores não precisam se impor, como estas, há também que enfrentar problemas: 

É que o tempo que eu tô lá encurta essa distância, mas pra alguém que tá 

chegando, lidar com um grupo que já tá no espaço, que não tem ninguém 

que, de uma certa forma, direcione, esse grupo caminha para tudo que é 

lado, eles fazem o que dá na cabeça e quando você tenta organizar algo, 

você tem muita dificuldade.  

Mostra, em sua fala, que o tempo em que trabalha na instituição é um predicado 

importante para conseguir lidar com as dificuldades de conferir uma direção ao grupo durante 

a atividade. Mais adiante, entretanto, esclarece que não é só o tempo de trabalho que 

diferencia sua postura, mas, também, a proximidade com a comunidade. Expõe que, os 

                                                 
6
 A entrevista com o educador não foi realizada na unidade Z, mas em outra unidade em que trabalha, por isso, 

nesta fala, utiliza o advérbio de lugar aqui sem articulá-lo com a comunidade da unidade Z. 
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educandos, em determinados momentos, exibiram na instituição alguns comportamentos que 

não seriam adequados naquele espaço, desrespeitando a conduta socialmente aceita e esperada 

no estabelecimento: “houve momentos em que o espaço foi tomado por algumas pessoas, 

alguns adolescentes mesmo que trouxeram muito forte essa coisa da rua e que eu tive que ter 

um pulso muito firme pra poder segurar mesmo, de organizar”. Revela, ainda, que a 

necessidade de se apresentar com pulso firme não sobrepujou a cultura e história daqueles 

sujeitos, afirmando que esta leitura particular da situação é que distingue o trabalho do 

educador: “[...] entender que aquela ação dele não é por acaso e que algo pode ter ocorrido 

pra que ele agisse dessa forma”. Complementa dizendo que poderia, ao invés de uma postura 

mais compreensiva, adotar outra, mais impositiva, mas que ela não levaria o educando a 

compreender a situação que vive na instituição e fora dela: 

Eu posso resolver o problema da atividade, é só eu ser um ditador: “Senta e 

fica quieto”. Agora, será que ele vai entender quando ele sair pro mundo? 

É essa preocupação que eu carrego sempre, de que é necessário eu 

entender, é necessário eu compreender, porque se não houver a 

compreensão, de nada vale.  

Daniel acredita que pode ter maior facilidade em adotar uma postura de autoridade e 

não autoritária diante dos educandos, devido ao papel que conquistou na comunidade: “Já 

tive momentos de me ver juntando todo mundo, porque se não fosse uma certa autoridade 

conquistada dentro da comunidade, acho que eu teria muita dificuldade”. Em relação ao 

trabalho desenvolvido como educador social, Daniel diz que sua ação é respaldada por uma 

atitude: o respeito: “Desde que eu comecei a trabalhar dentro desse trabalho, independente se 

a comunidade é muito, muito pobre ou menos pobre, eu acho que: respeito”. Neste âmbito, 

esclarece que não se pode trabalhar objetivando uma transformação, sem considerar o que já 

foi construído naquele meio social: “Pra você não chegar na comunidade achando que você é 

o dono do saber, o dono do que é certo e ignorar aquilo que se constrói lá”. Completa 

informando: “E o outro lado também. Não dá pra você chegar lá fracassadão”.  

Mostra, por meio dessas falas, o quanto a postura adotada ao se trabalhar em uma 

comunidade tem de ser pensada e planejada, pois a imagem transmitida influenciará o próprio 

desenvolvimento do trabalho. Relata que a relação que mantém com a comunidade tem, como 

uma das vias, a convivência estabelecida com os pais dos educandos. Assim, assume como 

parte de sua função manter e desenvolver ações com essas pessoas: “desde discutir assuntos 

da comunidade até discutir ações pertinentes ao garoto com os pais, dar orientação aos pais 

com relação à criança”. Ao observar que, em alguns casos, as crianças atendidas têm uma 
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estrutura familiar diferente daquela esperada, na qual os pais não conseguem passar para os 

filhos alguns conceitos de cidadania, Daniel vê, no educador social, uma possibilidade de 

suprir esta lacuna: “[...] se a família não tem isso, eu vejo o educador com o potencial para 

buscar transformar isso, buscar esse entendimento da criança para que ela compreenda”.    

Assim, Daniel diz que, além da atividade circense desenvolvida com os educandos, 

percebe a necessidade da realização de ações antes das oficinas, recepcionando-os e brincando 

com eles, estabelecendo uma relação em que não é necessário impor sua autoridade de 

educador. Assinala que os pais também fazem parte do público atendido e, desta forma, 

considera como é esta família. Aponta, também, que como educador social, deve-se ponderar 

a postura a ser adotada, em seu entender uma não autoritária, mas com autoridade e que, antes 

de se comportar de determinada maneira, deve respeitar a cultura e história construída na e 

pela comunidade. Relata que seu trabalho, desta maneira, não se limita à atividade realizada 

com as crianças. Isto, no entanto, não é percebido por todos. Deixa claro que algumas pessoas 

pensam que seu trabalho se limita às oficinas: “[...] essa conotação de que o trabalho é feito 

só enquanto eu tô com a criança, que fora aquilo eu não faço mais nada...”. Finaliza sua 

entrevista, mencionando que o trabalho realizado por ele exige aprendizagem e muito esforço:  

Eu acho que é um trabalho que ainda se tem muito que aprender, muito o 

que fazer e que é difícil e exige muito esforço. Mas eu cheguei à conclusão 

que não existe nada que você faça que, se quiser fazer bem feito, você faça 

sem esforço. Então, assim, há de se ter um esforço, sim. Há de se ter uma 

dedicação, sim, pra que saia bem feito. 

O educador nos mostra a necessidade de aprender sobre sua prática e de se dedicar ao 

seu trabalho para que se obtenham resultados positivos. Contudo, expõe que não só sua 

atividade requer isso, mas todas aquelas em que se espera resultados bem-sucedido.  

5.3. Análise Internúcleos 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os sentidos e significados que um educador 

social que trabalha no contraturno escolar constitui para a atividade que desenvolve em uma 

instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Na análise da entrevista realizada com o educador Daniel, foi possível desvelar aquilo que é 

particular desse sujeito, mas que, ao mesmo tempo, ao ser apreendido, como parte de uma 

totalidade e em um movimento dialético, permitiu estabelecer uma discussão que pode ser 

expandida para outras reflexões voltadas à atividade dos educadores sociais. Na busca por 

construir uma síntese articulada e mais densa dos cinco núcleos apresentados anteriormente, 
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tem-se, a princípio, um tópico a ser analisado: aquele em que Daniel expõe que toda relação 

estabelecida entre pessoas é de natureza social e não exclusivamente aquelas relacionadas à 

educação social. Isso leva a pensar que há uma relação dicotômica estabelecida entre 

educação e social.  

Avaliar, como faz a educação social, o meio físico e social no qual o educando se 

encontra é essencial não só para esta educação, mas, também, para àquela nomeada como 

formal, algo que, muitas vezes, não ocorre. Como aponta Gatti (2010), a formação e a ação de 

professores devem ser pensadas e realizadas “a partir da função social própria à escolarização 

– ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas 

coerentes com nossa vida civil” (p. 1375). Neste aspecto, a educação social pode ser utilizada 

como um exemplo de prática que, para concretizar-se, leva em conta os valores da 

comunidade dos educandos.  

A educação social proporciona uma forma de relação interpessoal e de interação social 

coletiva, em que se privilegia o processo com o grupo e pelo grupo, caminho que também 

deve ser percorrido pela educação formal. Pensa-se, com isso, que a separação feita entre 

educação formal X não formal e escolar X social não é, sob este aspecto, conveniente, uma 

vez que não permite uma aproximação de saberes e fazeres. Marginalizar a educação social, 

como relatado em algumas pesquisas (GOHN, 2006; 2009), pode fazer com que seu método 

de trabalho, escasso em estudos, mas com contribuições relevantes à educação, seja também 

posto à margem, inferiorizando algo que, ao que parece, deve ser absorvido por outras 

instituições de ensino. Definir a educação social como uma prática realizada fora do âmbito 

escolar pode, ainda, não permitir a articulação de conhecimentos e, também, minimizar ou 

relegar a um segundo plano o caráter sempre social das demais educações. No caso da 

educação, em especial da escolar, isso pode impossibilitar a necessária relação a ser mantida, 

por exemplo, com a família e com a comunidade. Por isso, deve-se pensar na educação social 

como uma atividade a ser desenvolvida em todos os setores educacionais, uma vez que o 

social não pode ser anulado ou negado, mas considerado como essencial para o 

desenvolvimento do homem e da sociedade. A educação social, além desse aspecto formal, 

facilita a compreensão de que não somos apenas seres biológicos, mas, sim, seres 

sociohistóricos, constituídos nas e pelas relações estabelecidas com o meio físico e social.  

Mesmo em sendo denominada educação social e, por vezes, articular suas ações com 

as demandas da comunidade, não faz dela uma educação perfeita. Daniel, ao relatar porque 

existe a educação social, menciona que ela só se realiza por haver pessoas excluídas da 

sociedade. Hoje, a educação social, assim como relatou o educador, caracteriza-se por atuar 
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no universo da exclusão social, algo que pode vir a segmentá-la, marginalizá-la e 

institucionalizá-la, restringindo sua área de atuação e, pior, limitando seus objetivos. Articular 

a educação social à educação mais ampla e, essencialmente, com o modo como a nossa 

sociedade se estabeleceu ao longo de sua história e como, no momento atual, se mantém, pode 

permitir entendê-la e utilizá-la não como controle e manutenção da situação social e, sim, 

como instrumento de mudança, auxiliando no processo de reflexão e transformação da 

sociedade. 

Segmentar a educação em escolar e social, elitizar uma e destinar outra à população 

carente e vulnerável não possibilitará a necessária articulação a ser realizada entre elas e, 

desse modo, as duas, desarticuladas, só podem realizar uma parcial e aparente análise da 

realidade na qual vivemos. Ao trabalhar com o público excluído, a educação social constitui-

se com o propósito da transformação social, como bem pontuou Daniel. Esta intenção, 

contudo, raramente é atingida, na medida em que não se pode abranger a realidade em sua 

totalidade. A intenção transformadora desta educação esbarra, portanto, nos mesmos entraves 

da educação formal, quando não consegue articular seu conteúdo com a estrutura dialética do 

todo, a história e suas determinações. Conforme nos esclarece Mészáros (2007):  

[...] a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma 

transformação social ampla e emancipadora. Nenhuma das duas pode ser 

posta à frente da outra, pois são inseparáveis. A transformação social 

emancipadora radical requerida é inconcebível sem a contribuição positiva 

mais activa da educação em seu sentido amplo [...]. E vice-versa: a educação 

não pode funcionar suspensa no ar. Ela pode e deve ser articulada 

adequadamente e redefinida constantemente no seu interrelacionamento 

dialéctico com as condições em mudança e as necessidades da transformação 

social emancipadora progressiva. As duas têm êxito ou falham, sustêm-se ou 

caem juntas. (p. 129). 

Quando a educação - neste caso, a social - não consegue tal articulação e fica 

“suspensa no ar”, pode levar meramente à conservação e à manutenção social e, assim, criar 

uma imagem muito valorizada atualmente, mas em nada voltada à transformação: a da 

pobreza sendo tratada como espetáculo, a dos excluídos sendo considerados como 

responsáveis pela situação em que se encontram, a das ações sociais sendo utilizadas como 

ferramenta apenas midiática. Devido a isso, há a necessidade de se apreender a prática 

realizada na educação social, desvelando suas determinações e superando sua dimensão 

fenomênica. Daniel aponta para essa direção, em que se pretende ir além da aparência do 

fenômeno, quando indaga qual transformação se objetiva, no trabalho da educação social. 

Pereira e Barone (2012) citam que o educador social deve qualificar sua ação e estar apto a 

“apresentar-se como um profissional que detém a capacidade de problematizar e enfrentar as 
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questões da sociedade contemporânea, fortemente marcada pelos processos de exclusão 

social” (p. 17). Sugerem, para isso, uma formação de caráter multidisciplinar.  

A educação social é uma área que se articula com muitas outras, como a Pedagogia, 

Psicologia, Assistência Social e Sociologia. Quando se questionam as necessidades 

formativas dessa atividade, pensa-se, então, em qual é formação necessária. Levanta-se a 

questão, por exemplo, do quanto o curso de Pedagogia apresenta condições de estabelecer um 

diálogo com o trabalho desenvolvido nessa área. Segundo Gatti (2010), poucos cursos de 

Pedagogia aprofundam a discussão nos campos da Educação de Jovens e Adultos e Educação 

não formal. Quando oferecem conteúdos específicos, eles são apresentados “mediante a oferta 

de optativas, seja de tópicos e projetos especiais, mas neles não é possível detectar a 

predominância de elementos voltados para as práticas docentes propriamente ditas, como uma 

construção integrada a conhecimentos de fundo” (p. 1370). Neste cenário, vê-se que aquilo 

que poderia e deveria fazer parte da formação de todos os professores se transformou em uma 

particularidade, ficando muito aquém das exigências postas pela complexidade educacional e 

social da qual fazemos parte. Neste âmbito, Silva, Neto e Moura (2011), ao analisarem a atual 

realidade educacional brasileira, apontam, em nível de graduação:  

[...] a insuficiência do currículo dos cursos de Pedagogia para proporcionar 

uma formação que habilite o(a) futuro(a) profissional a trabalhar a 

complexidade dos problemas sociais que são subjacentes ao processo de 

ensino e aprendizagem que, na maioria das vezes, são exteriores à escola, 

mas nela produzem seus efeitos mais imediatos [...]. (p. 266). 

Em relação ao Ensino Superior, pode-se tentar estabelecer um paralelo com a 

educação social, quando o curso a ser analisado é o de Psicologia. De fato, nesse último, 

apesar do desenvolvimento de vários modelos teóricos e metodológicos, é o clínico o que 

predomina (SPINK, 1992; MOURA, 1999), deixando muitas vezes, em segundo plano, a 

atuação institucional e comunitária e a articulação necessária entre tais aspectos a ser feita 

pelo profissional, em seu trabalho e no meio social em que atua. Ora, esse é, inegavelmente, 

um equívoco dos cursos de graduação, que não conseguem abarcar e dar respaldo à prática 

que futuramente será realizada. Disso resulta o tópico apontado por Ribeiro (2006), autora que 

problematiza a formação do educador social, levantando algumas questões: 

Que educação oferecer aos milhares de crianças, adolescentes e adultos 

excluídos da e na escola; do e no emprego; da e na terra; das e nas 

instituições sociais? Seriam os educadores formados por instituições 

regulares de ensino, dentro dos princípios, objetivos, conteúdos e métodos 

tradicionalmente direcionados aos incluídos, os mais preparados para educar 

os que experimentam as situações de exclusão social? (p. 160). 



 103 

Resta, como resultado, uma dúvida: qual curso poderia ser oferecido, atualmente, 

àqueles que querem exercer a função de educador social, possibilitando-os pensar no 

enfrentamento das desigualdades sociais e conseguindo sobrepor-se ao idealismo e à educação 

voltada somente aos incluídos? O participante dessa pesquisa graduou-se em Educação Física. 

Escolheu este curso não por ele lhe oferecer condições de analisar a realidade social da qual 

faz parte e ajudou a construir, mas, primordialmente, para dar respaldo à atividade que ele 

desenvolve nas oficinas que ministra (as circenses) e, também, por ser o curso que mais 

relação mantinha com sua trajetória.  

Resende e Scárdua (2006) esclarecem - em trabalho publicado antes da tramitação do 

Projeto Lei n. 5346 de 2009 (BRASIL, 2009), no qual se estabelece o Ensino Médio como 

formação mínima necessária para se trabalhar como educador social - que a diferença 

primeira entre o ofício da docência e o da educação social está na obrigatoriedade da 

formação inicial para seu exercício. Sob esta circunstância, relatam que é frequente encontrar 

educadores sociais sem o domínio de alguns princípios para o exercício dessa atividade, como 

por exemplo, não contar, na alfabetização de jovens e adultos, muitas vezes, com experiência 

e domínio do processo de letramento.  

Legalmente, pelo Projeto Lei acima citado, não se prevê formação superior obrigatória 

para o educador social. Desta maneira, o respaldo e o aprofundamento teórico que permeiam 

esta prática não se tornarão imperativos e o Ensino Médio não oferece essa formação. 

Hipoteticamente, pode-se supor que esta condição, ainda não aprovada, mas em vias de o ser, 

caminhe da mesma forma que, atualmente, caminha a formação docente, na qual, por meio da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – (1996), se recomenda a formação de 

professores em nível superior e não só no Ensino Médio. Há, porém, um longo trajeto a ser 

percorrido, uma vez que a o projeto de lei da educação social ainda não foi sequer aprovado. 

Sobre a formação do educador social ainda, Souza e Müller (2009) não especificam 

qual é a possível e necessária formação, mas discutem um tópico importante neste processo: a 

formação política do educador social, uma vez que eles atuam como mediadores de uma 

possível transformação social e precisam, para tanto, pensar, sentir e agir de forma consciente 

e crítica, sem ingenuidade. Garrido, Caro e Evangelista (2011, p. 22) esclarecem que a 

formação do educador social depende “mais de sua inserção social e capacidade de lidar com 

os conflitos advindos de uma sociedade real” do que do saber sistematizado pela escola atual. 

Constata-se que educadores sociais adquirem experiência e manejo da prática no espaço 

familiar, na experiência escolar e profissional anterior ao projeto no qual está inserido 
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(VANGRELINO, 2005; CHAGAS, 2006; BORBA, LOPES, 2010), o que pode apontar o que 

ocorre na sociedade, mas não favorecer a reflexão e a ação crítica. Ao contrário, tendem a 

subsidiar uma prática assistencialista e paternalista. A vista disso, inegavelmente há a 

necessidade de se formar adequadamente o educador social, superando os obstáculos 

existentes, como sua falta de condições financeiras, a atual ausência de estrutura dos cursos de 

graduação ligados à área, o conteúdo escasso ensinado no ensino médio e, ainda, o fato da 

educação, no Brasil, não se voltar à análise da desigualdade social.  

A literatura recente aponta a Pedagogia Social como ciência e disciplina que respalda 

a prática do educador social, mas ela ainda não foi definida e, consequentemente, pouco ou 

nada se sabe a respeito de como será ministrada, nem de qual teoria adotará. Enfatiza-se, 

entretanto, a necessidade de que os educadores analisem dialeticamente a realidade, 

estabelecendo relações entre cidadania, educação, sociedade e Estado (GARRIDO, CARO, 

EVANGELISTA, 2011). Em especial, cabe livrar esses educadores da condição de 

precariedade a que estão submetidos, regulamentando cursos técnicos e/ou de nível superior 

(SILVA, NETO, MOURA, 2011). 

Mesmo havendo consenso em relação à necessidade de se dar uma formação ao 

educador, especificadamente em Pedagogia Social, Machado (2011) esclarece que na 

literatura internacional e brasileira, sua base científica não é única. Nela estão presentes três 

tendências predominantes, que agregam diferentes características, objetivos e métodos: a 

empírico-analítica, que tem como fonte de produção de conhecimento as ciências naturais, a 

sociologia positivista e funcionalista e o condutivismo; a hermenêutico-simbólica, baseada na 

sociologia interacionista, na hermenêutica e na fenomenologia; e a sociocrítica, cujas fontes 

são a sociologia crítica, a teoria da comunicação e a linguística. A autora salienta que tais 

tendências da Pedagogia Social precisam ser discutidas e esclarecidas, para que se consiga 

“avançar na relação teoria-prática necessária para a consolidação da área”. (p. 272).  

Ressalta-se, no entanto, que a ênfase dada à Pedagogia Social, na formação inicial, 

como teoria que respalda a prática do educador social não pode permitir que se ignore a 

necessidade do social ser analisado em todos os cursos da área de Humanas. Conforme pontua 

Lane (1984),  

[...] quando as ciências humanas se atêm apenas à descrição, seja macro ou 

microssocial, das relações entre os homens e as instituições sociais, sem 

considerar a sociedade como produto histórico-dialético, elas não conseguem 

captar a mediação ideológica e a reproduzem como fatos inerentes à 

“natureza” do homem. (p. 13).  
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Em relação à formação continuada, pensa-se o quanto seria necessário, neste caso e 

cenário, a instituição na qual o educador social trabalha ter clara qual das tendências 

nomeadas e classificadas por Machado (2011) utiliza e, assim, auxiliar na formação deste 

profissional, oferecendo-lhe momentos de reflexão e de apropriação teórica, instigando-o a 

aperfeiçoar sua prática, propiciando-lhe ocasiões para trabalhar em grupos, compartilhando 

dúvidas e questionamentos, informações e saberes. Isso, contudo, não pode nem deve ser 

feito, como aconteceu na fundação pesquisada, de modo a desperdiçar esses momentos, 

levando ao seu cancelamento.  

Educadores sociais, muitas vezes, não possuem formação inicial e, aqueles que a têm, 

podem não ter o preparo necessário para ingressar e permanecer nesta função. Além disso, a 

apropriação da teoria e sua aplicação devem ser realizadas em um movimento constante. Daí a 

importância de não apenas o educador tomar consciência disso, mas, também, da instituição 

fomentar e incentivar esse processo. Há a necessidade de a instituição intervir como órgão que 

cobra e, ao mesmo tempo, auxilia no desenvolvimento profissional daqueles que são ligados a 

ela. Mas essa interferência precisa ser feita de modo adequado e planejado.  

Instituições e educadores que trabalham com o público excluído, se querem, de fato, 

realizar uma transformação social, devem não só utilizar estratégias para alcançar esse fim e 

integrar seu público ao sistema, como também, e, sobretudo, refletir se tal ação, por falta de 

reflexão e articulação teórica, como coloca Ribeiro (2011), apenas mantém “sob controle as 

tensões sociais que decorrem do desemprego e da exploração do trabalho, móveis da exclusão 

social” (p. 144). 
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6. Considerações finais 

Ao tentar se aproximar dos sentidos e significados que o educador Daniel constituiu 

para a atividade por ele realizada no contraturno escolar, com crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade e risco social, houve a necessidade de compreender o atual 

processo vivido pela educação social. Se não é possível estudar a atividade do educador 

social, sem compreender quem é a pessoa que realiza essa atividade, tão pouco se pode 

entender este educador e sua atividade sem estudar como esta prática surgiu e como se dá na 

atualidade. Analisar este momento sem, no entanto, articulá-lo com a educação formal, 

equivale a desconsiderar todo seu processo constitutivo. Levantar questões sobre a educação 

social equivale a problematizar a função e os objetivos da educação formal, considerando, 

também, o papel do Estado e sua atual insuficiência em relação às suas obrigações 

educacionais. 

A educação formal é questionada como elitista, de acesso e conteúdo restritos, mas a 

educação social, sendo estabelecida como aquela que se volta aos excluídos, pode não 

articular devidamente, assim como a primeira, seus objetivos com a extrema desigualdade 

social e econômica na qual o Brasil se encontra. A partir disso, pode-se pensar o quanto ainda 

é preciso compreender e definir o que é, como se dá e onde se realiza a educação social, pois 

o que se observa é uma prática fragmentada e desarticulada. Até mesmo sua conceituação não 

é unânime, encontrando-se em meio a debates, mas sem que se chegue a conclusões sobre que 

nomenclatura lhe é mais adequada: se popular, social, não formal. Seu campo teórico precisa 

ser amplamente discutido, para que sua prática não se proponha a meramente realizar uma 

adaptação social. Não é, de maneira nenhuma, apenas no cotidiano do trabalho que o 

educador deve apoiar sua prática e, sim, na reflexão e na teorização, pois, sozinho, este 

cotidiano, mesmo de grande importância, não conseguirá fundamentar a atividade realizada e 

não possibilitará o emergir de um meio de superação da condição de alienação do educador e 

dos educandos. 

Neste aspecto, considera-se que a categoria historicidade pode nos ajudar a 

compreender esta situação. Condições históricas, ao criarem contradições, torna possível a 

emergência de outra condição que, novamente, será superada.  Embora, na educação social, as 

contradições sejam grandes, elas não são suficientes para provocar, atualmente, uma 

transformação. A educação social acompanha o movimento da realidade, mas não o faz de 

modo a superar-se. 
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O discurso do educador revela, no plano dos significados acordados, a situação 

precária da busca e efetivação da formação na área da educação social e mostra, ainda, que a 

prática, se não embasada, pode pautar-se no assistencialismo. Informa-nos, dessa maneira, 

sobre a necessidade de aprimoramento, de constituição de instâncias que estão relacionadas à 

prática da educação social e que podem e devem embasá-la. A criação e composição de 

elementos mediadores tornam-se essenciais neste caso. 

Diante da diversidade do trabalho realizado pelo educador social que trabalha no 

contra turno escolar, como exposto por Daniel e, também, a variedade de áreas de atuação de 

um educador social (atividades realizadas com a terceira idade, com jovens envolvidos em 

atos infracionais, com a população carcerária, com pessoas com deficiência, com dependentes 

de drogas etc.), parece ser mais do que necessário que esses sujeitos embasem teoricamente 

sua prática e que a academia realize estudos com sobre eles, devido a abrangência e a 

importância de sua atividade. Diante desse panorama, o educador social entrevistado nos 

revela, por meio de sua fala, um cenário de incertezas, no qual ele se encontra a meio caminho 

de ser profissional (ele o é e não o é, ao mesmo tempo). Se ele inegavelmente precisa de 

respaldo teórico, isso não lhe é facilmente acessível; se almeja a transformação social, não 

tem clareza nem sobre o que ela abrange e nem sobre como pode vir a realizar; se precisa ter 

tempo de trocar experiências com seus parceiros, não recebe da instituição apoio para exercer 

seu trabalho. Ora, a intenção de realizar uma práxis transformadora por parte do educador está 

presente. Contudo, esse caminho ainda tem seus contornos tenuamente definidos, de modo 

que não há condições de desvelar as desigualdades sociais e ser um meio efetivo de mudança 

e transformação. Tal como se configura hoje, a Educação Social é, apenas, um esboço de 

profissão. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - Termo de Concordância Livre e Esclarecida 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado(a) Sr.(a) _____________________________________________________________ 

 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de mestrado intitulada: 

Educadores sociais que atuam no contraturno escolar junto a crianças e adolescentes: os 

sentidos e significados atribuídos a sua atividade, sob orientação da Profª Drª Claudia Leme 

Ferreira Davis. O presente estudo tem por objetivo analisar os sentidos e significados que 

educadores sociais que trabalham no contraturno escolar constituem para a atividade que 

desenvolvem em uma instituição que atende crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e risco social. Os procedimentos empregados nesse trabalho, para a obtenção 

das informações necessárias, serão: 1) preenchimento de questionário de nível 

socioeconômico e cultural; 2) entrevistas semi-dirigidas sobre a atividade realizada pelo 

educador social; 3) relato da história de vida do participante para melhor compreender como 

foi se delineando a opção pelo trabalho que desenvolvem, assim como pessoas ou 

experiências significantes nesta decisão. Os dados serão coletados em local de sua escolha, 

em dias e horários de sua conveniência.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome 

será substituído de forma aleatória. Vale salientar, no entanto, que os resultados da pesquisa 

poderão ser divulgados em publicações científicas, desde que seus dados pessoais não sejam 

mencionados. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Sede Campus Monte Alegre 
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Sua participação é voluntária. A qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que trabalha.  

O Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá 

riscos, danos ou maleficências de qualquer natureza relacionada à sua participação. O 

benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a 

área de Educação.  

Solicitamos a sua assinatura nesse documento, não apenas porque toda e qualquer 

pesquisa deve ser submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC-SP, 

mas, sobretudo, para confirmar sua compreensão do que lhe é pedido, bem como sua 

disposição em participar do estudo. Estaremos sempre à disposição, por meio dos telefones 

(11) 9-9172-2571 ou (11) 4367-4114. Desde já agradecemos a sua atenção. 

   

 

 

________________________________________ 

Karin Gerlach Dietz 
Pesquisadora Responsável  

 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

RG ________________________, declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE 

CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele 

poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

 

São Paulo, ____ de _____________ de 2013. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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APÊNDICE 2 - Questionário de nível socioeconômico e cultural  

 

I. Identificação pessoal 

Idade: _______________________  

Estado civil: ___________________________________ 

Número de filhos (se houver) e suas idades: ________________________________________ 

II. Formação  

 Ensino médio:    

(   ) escola pública  (   ) escola privada 

Data de conclusão:_________ 

 Graduação:         

Curso:___________________ (   ) escola pública   (   ) escola privada 

Data de conclusão:_________ 

Curso:___________________ (   ) escola pública   (   ) escola privada 

Data de conclusão:_________ 

 Pós-graduação (se houver):  

Curso:___________________ (   ) escola pública   (   ) escola privada 

Data de conclusão:_________ 

 Cursos extras realizados:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

III. Experiências profissionais  

 Experiências prévias  

Onde e tempo de permanência nessas instituições: __________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Atual 

Tempo de permanência na instituição em que se encontram ___________________________ 

Na unidade em que atuam: _____________________________________________________ 

 Atuações paralelas (se houver): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

IV. Renda 

Possui dependentes? _____________ Se sim, quantos? ______________ 
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APÊNDICE 3 - Roteiro de entrevista semiestruturado 

Itens a serem abordados quando necessário: 

 Onde nasceu. 

 Como foi a infância, adolescência (na escola, tempo livre, relacionamento com 

colegas e familiares) 

 Comentar acerca da opção do curso realizado (formação) 

 Especificar atividades realizadas (prévias) e motivos de sua escolha. 

 Comentar acerca do início do trabalho na educação social  

 Motivos de escolha 

 Formação relacionada à área 

 Expectativas no início da carreira 

 Expectativas atuais 

 Suas funções 

 Atividades que realiza 

 Dificuldades e facilidades encontradas no desenvolvimento de seu trabalho 

 Dentre as atividades, quais considera ser (e não ser) do educador social 

 Quais as mais importantes/ menos importantes 

 Como é a rotina de trabalho 

 Satisfação com o trabalho 

 Relacionamento com a equipe da unidade e da instituição como um todo (direção, 

administração, equipe técnica, funcionários gerais, educadores, educandos, 

comunidade) 

 Avaliação de seu trabalho 
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APÊNDICE 4 - Transcrição da entrevista: Educador Daniel 

Parte I 

Pesquisadora: P 

Entrevistado: E 

P: Como comentei anteriormente, o objetivo desse meu trabalho é identificar e analisar os 

sentidos e significados que educadores sociais constituem para a sua prática, como ele vê a 

sua prática.  

E: Sim. 

P: Para isto, gostaria de saber como você chegou até aqui, sua história de vida. 

E: Sim. 

P: Pode começar pelo assunto que achar melhor e que melhor descreva essa trajetória.  

E: Bom, nasci em Minas Gerais, mas cresci aqui, na divisa entre B e A (SP) e passei a maior 

parte do tempo, na verdade, em A. Durante uns sete ou oito anos, em B, na divisa, lá em B e 

depois a maior parte do tempo em A.  

P: Ahã. 

E: Com relação a como eu vim parar nesta condição de educador social, é... Eu acho que pra 

cada momento da minha vida eu penso de uma forma em relação a isso. É lógico, tem os fatos 

que são concretos, mas tem aqueles fatos que a gente vai construindo ao longo do processo 

que nem a gente consegue entender e eles vão ganhando sentido a medida em que a gente vai 

ganhando mais experiência e mais conhecimento na prática como educador. É... A princípio 

eu comecei porque comecei, gostei muito de circo e comecei a trabalhar com circo. Confesso 

que também comecei a trabalhar com circo, uma coisa foi levando a outra, porque minha 

condição financeira era muito ruim, então trabalhar com circo foi uma oportunidade de 

emprego, de poder ganhar dinheiro e com aquilo que eu gostava, como algo que eu tinha me 

identificado. Então, é... Comecei a praticar artes circenses como artista com alguns trabalhos 

até o dia em que no ambiente em que eu praticava artes circenses que hoje é conhecido como 

W, antigamente Y, eu fui convidado, junto com outros colegas, a enviar um currículo para a 

Fundação e poderia ser só naquele dia. E falaram que era para dar aula. E... a necessidade, ela 

falou um pouco, mas nesse momento, a essa altura do campeonato, eu também já dava aula, 

mas pra jovens, na Cultura. Ah, falei então: “dar aula tudo bem, isso é fácil”. Então eu acabei 

mandando o currículo, fui convidado para a entrevista, passei na entrevista e comecei a dar 

aula na Fundação. Hoje, eu vejo que é muito mais do que dar só aula, mas, naquele momento, 

para mim, era só dar aula. E foi por isso que eu vim parar aqui e um pouco dessa necessidade 

que me trouxe até aqui. Agora, quando eu falo para você que isso vai se consolidando com o 

tempo, é que hoje eu não trabalho pela necessidade, hoje eu trabalho porque gosto do que 

faço. Tanto que muitos amigos que vieram na mesma condição não estão mais, porque eles 

gostam de ser artista, eles gostam de outras coisas e acabam não se identificando. E quando eu 

comecei a dar aula e comecei a conhecer a história de cada criança, comecei a me envolver 

com a comunidade, isso foi me atraindo e me puxando de uma forma tão grande que hoje eu 

não consigo me ver fazendo outra coisa, senão trabalhando com o circo, trabalhando com a 

garotada, trabalhando nessa área social também. Vou colocá-la como um paralelo, já que não 

exclusivamente, mas também algo que eu não consigo me ver à parte. Talvez, daqui a dez 

anos, eu tenha uma vida num outro caminho, mas com certeza uma parte de mim estará 
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desenvolvendo um trabalho numa favela, numa comunidade, porque eu me identifiquei muito 

com isso, independente de ser Fundação ou não. 

P: Você comentou que o circo acabou te levando... 

E: Sim. 

P:... a mandar o currículo para cá. 

E: Sim. 

P: E como você chegou até o circo? 

E: Antes do circo eu era atleta de handebol, antes do atleta de handebol eu sonhava em ser 

jogador de futebol. Então, assim, mas pro jogador de futebol era muito difícil, porque minha 

mãe era evangélica e não deixava eu jogar futebol. Todas as vezes que eu ia, eu ia escondido, 

então eu não tive oportunidade nenhuma de jogar em algum time, de assumir algum 

compromisso, de estar num lugar para poder treinar junto com os colegas, porque eu nunca 

sabia o dia que eu podia jogar. 

P: Ahã. 

E: Então, as vezes que eu podia ir era esporádica, às vezes ela saia para trabalhar, eu 

conseguia ir, se ela não ia trabalhar, eu não podia jogar, porque ela não deixava, até atingir 

uma idade em que não dava. Eu fui convidado a jogar handebol na escola, me identifiquei 

com o handebol, onde pude aprender muita coisa, tive a oportunidade da faculdade, mas não 

consegui fazer a faculdade lá, até chegar o limite também que financeiramente não dava mais, 

porque também não tinha retorno financeiro. E dessa falta de dinheiro foi onde surgiu a 

oportunidade do circo. Então uma coisa foi caminhando em direção à outra e foi quando eu 

comecei a trabalhar com circo. O circo, ele veio através de animação de festa. Uma amiga de 

um amigo fazia animação de festa e ganhava dinheiro. Então me sugeriram: “Por que você 

não anima festa?”. E eu vi um curso de animação de festa, fui fazer esse curso, a professora 

sugeriu que a gente se aprimorasse em outras artes, porque deixava a festa mais legal, eu fui 

atrás de malabarismo e aí eu fui me envolvendo, então, quando eu olhei, eu estava mais para o 

circo do que para animação de festa. Embora eu tenha trabalhado um tempo como animador 

também.  

P: E há quanto tempo você mandou o currículo para cá, vem trabalhando com o circo? 

E: Há quanto tempo eu estou trabalhando com o circo, você diz? 

P: Também. Quanto tempo, mais ou menos, levou esta transição, do circo passando para cá. 

E: Oh! Eu comecei... foi uma transição, mas foi muito rápido. Eu tava com, deixa eu pensar 

aqui... Eu entrei na Fundação em 2004. Em julho de 2004. Hoje, nós estamos em 2013, eu 

estou com 31. Você é boa de matemática? Eu acho que eu tinha 23 anos, 22 para 23, se eu não 

me engano. 

P: Ahã. 

E: Eu parei de jogar handebol aos 21. Comecei com o circo já no finalzinho do handebol. 

Então, assim, entre 21 e 23 anos eu comecei com o circo e comecei a dar aula. Foi uma 

trajetória muito rápida. Eu não imaginava que em pouco tempo eu pudesse (tornar-se um 

educador) e nem recomendo as pessoas que façam isso, porque é pouco tempo, mas quando 

você fala de uma necessidade também acho que talvez não tenha muitas regras, você faz 

porque é necessário ser feito e no meu caso, eu acho que talvez alguma coisa me guiou 

também, porque eu gosto muito de fazer o que eu estou fazendo. Então, assim, eu não me 
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arrependo, não vou... tanto que animação de festa não foi, não deu. Eu acho que as coisas 

foram se encaixando pra chegar onde eu consegui chegar, que é ser educador.  

P: Você comentou que as necessidades acabaram fazendo com que você chegasse até aqui. 

E: Sim. 

P: Necessidade em que sentido? 

E: Necessidade financeira, de sobrevivência mesmo. Necessidade de ter que ter um retorno 

para me manter. Depois que veio... depois que eu comecei a trabalhar como educador, aí eu 

comecei a enxergar muita coisa, a enxergar a importância do conhecimento pra que você 

pudesse provocar transformação de fato e buscar entender que transformação a gente fala. 

Porque hoje em dia a gente fala muito de transformação: “Ah! Transformação daqui, 

transformação dali, transformação social”. Buscar entender qual é o meu papel de fato e o que 

eu, com o circo, posso provocar de fato em relação a uma transformação. E nisso também 

vieram formações, a faculdade veio depois também. Então hoje eu já estou formado. Eu sou 

formado em Educação Física, e tenho alguns outros cursos que vieram, ao longo dessa 

trajetória, que vieram complementando o que eu pretendo fazer para poder contribuir nessa 

minha jornada que é ser educador. 

P: E essas formações ocorreram depois da sua inserção aqui na Fundação? 

E: Isso. 

P: E por que ocorreram? 

E: Elas ocorreram (formações) pela necessidade, pela necessidade de entender melhor o 

funcionamento do trabalho. Eu acho que, num primeiro momento, as coisas foram feitas de 

forma... por instinto, assim, pelo conhecimento trazido da vida, e você vai experimentando, 

mas chega uma hora que há sim a necessidade de você trabalhar com a consciência, com a 

pesquisa. Entender melhor os processos, não fazer só porque você acha bonito ou acha feio, 

entender, buscar fazer o que deve ser feito de fato. Lógico, a gente não vai conseguir a 

resposta pra todas essas perguntas, mas eu acredito que você reduza a tua chance de errar. É 

como você fazer um bolo por instinto, se alguém te perguntar como é feito, você não sabe 

passar. A partir do momento em que você entende como é feito, você consegue transmitir para 

o outro o caminho e, de certa forma, o outro pode... ele vai conseguir resultados através 

daquilo, mesmo que ele não faça igualzinho, mas ele vai chegar muito próximo daquilo, ele 

vai ter aquilo como referência, eu acho que é diferente. 

P: Aí você sentiu que essas formações contribuíram para sua prática aqui? 

E: Muito, muito, muito, muito. É... organizar o conhecimento, como eu devo me posicionar 

também em relação às crianças, em relação aos pais. Não que eu fizesse de uma forma errada, 

mas quando você tem o conhecimento, acho que você passa a evitar situações que possam até 

te comprometer no sentido de... vamos colocar a questão do abuso sexual que é muito 

próximo. Por ser homem, a sociedade, ela pega muito mais no pé, você fica muito mais em 

evidência. 

P: Você acaba tendo um olhar mais criterioso. 

E: Sim, sim. E entender como isso funciona, entender todo esse caminho me ajuda muito. E 

saber que, tá, isso não me isenta de amanhã ou depois isso não me isenta de ser acusado, mas 

me coloca na condição de saber como me posicionar em cada situação. Na questão 

pedagógica, metodológica, dividir os temas, é... divisão de atividades que possam dar sentido 

de fato, organização por faixa etária, também, que faz sentido dentro de um processo. Então, 

foram conhecimentos que foram se agrupando para dar qualidade ao trabalho.  
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P: E qual formação você acha que foi essencial? 

E: Olha, eu acho que todas foram essenciais, mas, é.... A gente fez um, no ano de 2010, um 

planejamento sobre Cultura de Paz, e a gente teve, durante alguns meses, uma formação com 

o pessoal da Universidade Internacional da Paz. Eu acho que esse foi o que mais me chamou a 

atenção, embora eu ache que todos são importantes e, para cada momento, uns serão mais, 

outros menos importantes, mas, é, um dos que me chama a atenção e mexe comigo, pra mim 

é... essa formação mexeu muito. Você poder trabalhar com Cultura de Paz e, de certa forma, 

buscar situações que possam trazer de fato as pessoas a viverem num mundo de paz e 

principalmente com crianças. 

P: E esse curso foi dado aqui, ou você buscou...? 

E: Foi dado. Houve a minha interferência no sentido de me relacionar com as pessoas que 

vieram posteriormente fazer o curso aqui. Eram pessoas que eu tinha contato e quando a gente 

começou o tema, fui atrás delas para ver o que era possível e através disso a gente conseguiu 

fazer essa formação aqui dentro da instituição, onde mais educadores puderam participar 

também. 

P: Ahã. E a instituição dá esse respaldo, de oferecer alguma coisa para o educador, alguma 

estrutura, curso? 

E: Nem sempre. Nem sempre. É... de uma forma geral, é muito... eu classificaria como ruim a 

interferência da instituição nessa formação do educador social, se é que ela... Não digo da 

formação, talvez ela não seja a responsável pela formação, mas de... talvez de... Eu não gosto 

do termo capacitação, mas talvez seja próximo disso, sabe? De buscar situações para que os 

educadores estejam sempre, de certa forma, buscando novos conhecimentos. Neste momento, 

eu classificaria como ruim. Não é bom. Houve outros tempos em que a gente discutia mais, 

mesmo não tendo um profissional de fora. Hoje isso não ocorre de uma forma tão veemente. 

É... e quando ocorre, eu acredito que muitos... falta muita qualidade na discussão, talvez por 

essa falta de buscar conhecimentos novos. Eu acho que a discussão, ela fica muito abaixo do 

que a gente deve de fato buscar dentro uma instituição que lida com um assunto tão sério, 

como é o nosso.  

P: Quando você diz que acabam não buscando tanto, são os próprios educadores, ou a 

instituição que acaba não fazendo isso? 

E: Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho, é difícil, eu não consigo falar de uma 

situação sem que haja interferência de outra. Talvez seja um pouco pelo meu perfil, às vezes 

até confunde um pouco a situação, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível. Primeiro, 

assim, além do lado gostar, do lado afetivo em relação ao que você faz, tem o lado 

profissional daquilo que você faz. Então são duas coisas que caminham juntas, mas são duas 

coisas diferentes. Na instituição, nós somos profissionais, somos cobrados como profissionais, 

e temos que ser profissionais. É... essa instituição, de certa forma, quando ela também não 

posiciona situações de conhecimento para o funcionário dentro da instituição, isso também 

gera uma desmotivação. Então, eu estou dizendo que um dos fatores que pode contribuir pra 

que você não tenha uma instituição que busque crescer e desenvolver até... Porque estamos 

falando de um assunto em que não existem tantas pesquisas assim. Com certeza, em algum 

ponto, fazemos muita coisa que não virou ciência, não virou pesquisa, não virou... pode ser 

até que seja algo inovador que a gente não saiba, mas a instituição não tem esse olhar. Então, 

acho que isso acaba sendo ruim no ponto da motivação. E por outro lado, ela também não 

busca essa direção, esse direcionamento de buscar sempre que tenham profissionais 

diferentes, abordando temáticas diferentes ou temáticas semelhantes, para que a gente possa, 

de certa forma, buscar, fazer comparações, buscar discutir ou que isso gere discussão entre os 
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educadores, isso não ocorre. E eu tô falando porque isso um dia já ocorreu num grau até que 

bom, e isso não ocorre mais. Isso é hoje muito superficial.  

P: Lá na unidade Z (unidade pesquisada), vocês têm a quarta-feira, teriam, teoricamente, 

livre pra que houvesse essa discussão, ou não? 

E: Não, você está certa, mas, o ano passado, do ano passado para esse ano já mudou algumas 

coisas.  

P: Ahã. 

E: Até o ano passado, eu fui um dos educadores que me posicionava em relação a termos um 

momento na semana em que pudéssemos aproveitar pra pesquisas, pra debates, estudo de 

caso, pra melhor encaminharmos uma situação que a gente não consegue durante o dia a dia 

por conta da rotina. A gente conseguiu esse dia, só que esse dia foi muito mal aproveitado e 

esse ano ele acabou. Nesses dias, eles aproveitaram e até assim, eu era um dos que brigavam 

para que não usássemos o termo livre, porque livre dá conotação de qualquer outra coisa, é... 

não gosto de classificações do tipo: “Ah! Beleza, eu vou porque eu não estou com as crianças, 

então não tô fazendo nada”. Espera aí, eu tenho outras coisas para serem feitas, e são termos 

que gera, em quem tá fora desse trabalho, é... essa conotação de que o trabalho é feito só 

enquanto eu tô com a criança, fora aquilo eu não faço mais nada. E aí gera uma visão de que 

somos folgados, sabe? “Ah! Educadores não fazem nada, a gente trabalha muito mais que 

eles”. Bom, enfim, conseguimos essa quarta, e nessa quarta passou a ser aproveitada para tirar 

os bancos de hora, pra fazer relatórios, pra... relatórios tudo bem, eu acho que entraria, mas as 

nossas reuniões eram feitas só pra se passar recados, a gente não tinha debates, a gente não 

tinha discussões, a gente não tinha momentos de trocar ideias, de trocar... acabou sendo muito 

ruim.  

P: Ahã. 

E: Pelo menos na visão deles e na minha já tava... eu era um dos que reclamei que a gente 

tinha que mudar a metodologia da utilização desse dia, senão não tinha proveito, a gente 

passava um dia empurrando. E aí acabou, esse dia acabou. Esse ano a gente não vem mais 

naquele formato, a gente vai perder muito. Agora, eu não sei mais se a gente perde ou a gente 

ganha com isso, porque se a gente não conseguiu dar um sentido de aproveitar aquele dia, de 

certa forma, hoje, nos parece que a gente está aproveitando, trabalhado com as crianças. Por 

outro lado, a gente perde o momento que poderia dar mais qualidade ao trabalho. Então, 

assim, ficou nesse impasse. 

P: Ficaram sem esse momento de reflexão. 

E: Não tem. Ficou mais na ação. Fica mais na ação, e as reflexões são feitas nos poucos 

momentos que  a gente tem de conversa e eu acredito que o efeito não seja o mesmo.  

P: Acha que a partir desse ano pode a prática sofrer modificações por causa dessa 

mudança? 

E: Bastante, bastante, porque a gente, além do trabalho com as crianças, a gente tem que dar 

conta dos relatórios, estou falando com você aqui, eu tenho um relatório pra entregar até 

17h30min, eu tenho o espaço para organizar, não que isso seja um... mas eu tô te colocando 

como isso anda. Amanhã, vou ter que chegar na correria. Então, você não tem tempo pra 

pensar se a tua prática, de fato, está tendo o efeito que tem que ter, você vai se mirar apenas 

pelos números. Você tá com o número X de crianças, e se é adequado pra oficina, beleza. 

Então, isso está sendo bom. Eu acredito que no nosso trabalho, o número é essencial, a gente 

não pode descartar a questão do número, de falar: “Eu me preocupo com a qualidade”. Eu 

acho que você tem que falar que se preocupa com a qualidade e com o número também, 
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porque não dá pra você ser pago pra trabalhar com uma criança apenas, por exemplo, sendo 

que aquilo que você desenvolve pode abranger vinte. E com vinte, você sabe que pode dar 

uma qualidade também, por exemplo. Então, eu acho que você é obrigado a trabalhar com 

vinte, o máximo. É... do que eu tava falando mesmo... dei uma fugidinha no assunto [pausa]. 

P: Da qualidade do trabalho. 

E: Sim, sim. Por outro lado, o número não é tudo, porque fora o número, você também tem as 

individualidades, os encaminhamentos que você precisa dar de uma forma mais individual, e 

isso acaba não ocorrendo pela falta de tempo. Você não consegue dar uma atenção a um 

garoto, como daria se tivesse um planejamento um pouquinho mais... assim. 

P: E acaba vindo da própria instituição essa forma de planejar, é meio que padrão a forma 

da unidade e do educador conduzir a oficina? 

E: Então. Você falou uma coisa que, assim, talvez tenha me pegado num momento até, não 

sei se muito bom, talvez em outro momento falaria coisas diferentes do que estou falando 

agora, porque a instituição também vive um momento. E esse momento que a instituição vive 

interfere diretamente na nossa vida. A gente saiu de uma gestão muito ruim, pelo menos na 

minha opinião, de quatro anos, independente de questão partidária, até porque continua o 

mesmo partido, trocou as pessoas. E durante esses quatro últimos anos, uma questão que 

pegou muito para mim, você falou do planejamento, pra mim foi a falta de planejamento que 

a própria instituição teve. Então, assim, hoje a grande questão pra mim é o planejamento, 

porque pra mim, quando você planeja, você obtém mais condições de sucesso no seu trabalho. 

Não é cem por cento, mas você consegue organizar melhor as situações. E hoje a gente está 

passando por um momento ruim de planejamento, não existe um planejamento. As coisas, 

muitas coisas, elas vão se dando simplesmente. Estamos no mês de... entramos no mês de 

março já e não, ainda não fizemos o nosso planejamento de 2013. Aí a questão é: como você 

trabalha até março sem ter um planejamento? Então, não tem muita lógica, ou seja, tudo que 

está acontecendo até agora, está acontecendo pela capacidade individual de cada um, e é 

lógico, a capacidade individual de até interagir em grupo, isso acaba dando certo, não muito 

por uma capacidade de ter organizado e construído. Então, assim, como eu também sou muito 

crítico em relação a isso, eu acho que talvez isso me deixa um pouco mais, é.... não 

pessimista, mas falando de uma forma mais negativa talvez do trabalho nesse sentido de ver o 

trabalho nessa perspectiva, de um trabalho que poderia ter mais qualidade, mas que ele perde 

a sua qualidade quando não há um planejamento adequado, quando não há uma construção 

que te leve até a analisar melhor os fatos, porque o planejamento serve até para você avaliar 

melhor, se você não planeja bem , você não avalia bem, você não constrói bem. E eu acho que 

isso tudo amarra muito e é um dos fatores de, de... que te segura de você não crescer tanto 

como você cresceria se tivesse essas coisas um pouquinho mais evo... avançadas.  

P: E como acaba sendo o seu relacionamento com as pessoas da instituição, da 

administração até os outros educadores? 

E: A gente vai falar de dois tipos de relação. Eu sou muito comunicativo e gosto de conversar 

com as pessoas, então assim, nessa comunicação mais interativa, eu não tenho problema 

nenhum com ninguém... 

P: Ahã. 

E: ...de falar com as pessoas, desde a diretoria até as senhoras, auxiliares, é sem problema. 

Mas... é... pega muito para mim na questão, quando a  gente para pra falar dessas situações. 

Normalmente eu reclamo bastante, com relação ao planejamento. Estava pensando em desistir 

disso. Na última reunião, confesso, fiquei bem quieto, tentando entender melhor essa questão: 

“Por que a gente não planeja”? Sempre tô dizendo em relação a isso, mas isso acaba não 
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colando, agora não sei se é em relação a esse relacionamento também que você está 

perguntando.  

P: É. Até em relação ao que você acha que acaba prejudicando esse relacionamento. Você 

disse que era comunicativo, mas as pessoas da instituição, são receptivas? 

[educador solicitou que esta parte da entrevista não fosse registrada e divulgada]  

P: E o relacionamento com os demais educadores, como é?  

E: Acaba sendo uma prática individual dentro das aulas. Tudo isso que eu estou falando com 

você, hoje, parece uma reclamação, um certo desabafo, e é, mas fala assim: Tá, mas existe um 

fundamento, pelo menos lógico, dentro daquilo que eu penso que é um dia a gente já ter sido 

diferente do eu a gente é hoje. E a minha questão não é a gente voltar a ser o que a gente era, 

mas que a gente pudesse aproveitar o que é bom e construir em cima disso. E pelo menos 

quando eu entrei na instituição, a gente tinha uma coordenadora que debatia muito e buscava 

muito situações de reflexão e isso foi se perdendo ao longo do tempo e por mais que você 

diga: Tá, os educadores podem se mexer e se relacionar entre eles, existe. Existem as pessoas 

com quem eu bato papo, existem as pessoas com quem eu troco experiências, mas quando a 

gente olha o cenário de uma forma geral, quando você tem um comando e esse comando não 

valoriza essa interação, essa discussão em grupo ou alguns determinados tipos de reflexão, de 

uma certa forma, o grupo, ele também não expõe isso. Porque eu acredito que pessoas são 

pessoas em todos os lugares, não tem melhor e nem pior, acho que quando você consegue 

agrupar o ideal dá resultado, mas quando fica solto não, porque cada um faz por si e o 

resultado fica mais difícil de aparecer. Mas eu acho que ainda existe uma distância no nosso 

caso dessas duas relações, de termos reuniões mais produtivas em relação ao nosso trabalho, 

mais ou menos isso. 

P: E você, como trabalha aqui e também lá na unidade Z, vê diferença nas unidades, no 

trabalho desenvolvido? 

E: Muita, muita diferença, mas, assim, é... é bom a gente especificar as diferenças, porque 

existem as igualdades, porque a gente vem de um mesmo regimento, que é a instituição, então 

tudo que eu disse em relação a essa organização se mantém, umas mais outras menos pela 

capacidade individual também que eu coloquei. De repente, um grupo aqui, a gente consegue 

se fortalecer mais, no outro menos, as coisas andam mais aqui, menos ali, mas enfim. Mas, 

com relação a diferenças, de dois trabalhos, aqui a gente tá no meio de uma comunidade 

totalmente diferente da comunidade que é da unidade Z, acho que essa já é uma grande 

diferença. Na unidade Z, por exemplo, nesse instante, ela tá passando por um momento de... 

uma readaptação social, as pessoas tendo que sair, morar em auxílio aluguel. Tá bem 

desorganizado para se organizar de novo. Então é um processo que está acontecendo, mas é 

um ambiente de pessoas muito pobres, com pouco poder aquisitivo. Nesse espaço aqui a gente 

tem o contrário também. Tem pessoas com poder aquisitivo baixo, mas, por outro lado, a 

gente tem pessoas de poder aquisitivo altíssimo. Então, aqui, a gente tem uma mistura muito 

maior e isso dá diferença até na forma de se relacionar. A presença dos pais é diferente da 

presença dos pais numa comunidade como a da unidade Z, e assim vai. 

P: E lá, especificadamente, quais são as dificuldades que você encontra, no seu trabalho? 

E: São várias. Deixa eu tentar encaixar aqui algumas situações. É... a falta de espaço físico. 

Por ser um lugar mais afastado, o espaço físico não é tão adequado, aliás, ele não é adequado 

coisa nenhuma. A gente deu uma ajeitada lá pra poder servir. Bom, enfim, está servindo, mas 

não é o adequado. É... de uma certa forma, as crianças lá, você acaba tendo crianças com... em 

muita situação precária, de vida mesmo, de não terem cuidado necessário, e isso interfere no 

desenvolvimento dela, e isso, de uma certa forma, eu, como educador, eu acabo também 
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assumindo como um papel meu enquanto cidadão também, porque, de uma certa forma, pra 

que haja uma mudança depois, alguém vai ter que interferir, mas acaba sendo uma 

dificuldade. Deixa eu tentar achar... por exemplo, a escola: não existe, se a gente pegar uma 

família de classe média, classe alta, os pais cobram muito a escola dos filhos, talvez até em 

grau exagerado, não vou entrar nesse mérito, mas isso é muito cobrado. Em compensação, na 

classe baixa, você encontra muitas, não estou dizendo de todas, mas você encontra muitas 

crianças que os pais não cobram isso, que os pais não acompanham, que os pais não tem uma 

proximidade em relação ao estudo do filho. Não sei se porque também, muitas vezes, o filho 

já passou até do que o pai estudou. É... e isso gera na criança também, muitas vezes, falta de 

objetividade na vida, ela não consegue ter compromissos e isso acaba sendo um ponto de 

muita dificuldade depois construir isso, construir o... construir aquilo que ela não está vendo. 

Por que estudar é bom, sendo que comer faz parte da vida? “Eu preciso comer e não estudar”.  

P:Ahã. 

E: Mas é muito difícil fazer com que ela entenda isso. Entender... 

[Interrupção. Uma pessoa entra na sala para pegar uma fita adesiva] 

E: Entender esse planejamento de vida mesmo, de... 

[Pessoa sai da sala] 

E: ... de ver a criança com aquela, como que eu diria, desenvolvendo atividade, é... com 

compromisso maior, não ser levada por qualquer sentimento de... O que a gente vê muito é 

qualquer situaçãozinha desestimula, não sei se estou conseguindo me fazer entender.  

P: Ahã. 

E: São crianças que se desestimulam muito fácil também. Por outro lado, quando você 

consegue também o papel contrário, são crianças fortes. Estou dizendo dessa parte que a gente 

tem dificuldade e que talvez seja uma das partes que me incomoda e que eu batalho muito em 

relação a isso, que é trabalhar com essa criança, o quanto ela pode construir a vida dela, o 

quanto ela pode é... fazer diferente, o quanto ela pode fazer bem feito. Porque, às vezes, não 

há essa cobrança, não há... Não diria essa cobrança, mas esse cuidado. É como uma criança 

que tá aprendendo a escrever e o adulto acompanha ela e elogia e mostra os caminhos. A 

gente pega muitas crianças que não têm isso. Não sei se estou conseguindo me fazer entender.  

P: Entendi. 

E: E eu vejo isso como um algo que dificulta muito esse acesso a ela, porque é uma criança 

que não liga muito para as coisas. Então, assim, é... Você não consegue criar nenhum nível de 

exigência, numa construção, porque tanto faz como tanto fez. E isso acaba sendo ruim.  

P: Como se as crianças não acreditassem na própria capacidade... 

E: Isso. 

P: ...e não valorizassem aquilo que estivessem recebendo. 

E: Sim. Às vezes, por exemplo, você ensaia... 

[Interrupção ocasionada pela entrada na sala da mesma pessoa anterior. Informa o educador 

que uma pessoa o espera. O educador pede para informá-la para esperar um minuto]. 

E: É...Agora ela me desconcentrou. Por exemplo, teve muitas crianças, principalmente as 

crianças com histórico é... com muitas complicações, elas ensaiam o semestre inteiro e no dia 

da apresentação não vão porque parece que aquilo não fazia sentido, simplesmente. Então 
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assim, é isso. Você olha as notas e as notas da escola são baixas. Eu não sei se estou 

conseguindo me fazer entender.  

P: Sim, está. 

E: Dessa condição das coisas fazerem sentido nas vidas dela, sabe? De assumir os 

compromissos, de gostar de cumprir. É lógico, talvez é... isso não vá acontecer em cem por 

cento e não acontece também nas famílias de classe alta, mas nas famílias de classe alta, 

desde muito cedo, as crianças são cobradas em relação a isso, então elas também já trazem 

muito disso, desde muito pequenininhas elas apresentam na escola, a família inteira vai 

assistir elas apresentarem, o pai paga e fica perguntando quando ela vai se apresentar, porque, 

de uma certa forma, é um momento em que o pai quer ver o resultado daquilo que ele 

investiu. Então, talvez a comparação que eu esteja fazendo seja uma comparação que parece 

que eu tô querendo que elas sejam iguais. Eu não quero que elas sejam iguais, mas é... A 

gente sabe que na sociedade em que a gente vive, a criança que não estuda não terá um bom 

trabalho, não terá um.. então, é... Como educador isso também me incomoda, você ver aquela 

criança que, de uma certa forma, precisa entender esse processo e aí, se ela não tem isso dos 

pais, se a família não tem isso, eu vejo o educador com o potencial para buscar transformar 

isso, buscar esse entendimento da criança para que ela compreende e... Nessa minha trajetória, 

eu tive muitos exemplos positivos em relação a isso também, de ver garotos e garotas que se 

descobriram e começaram a entender e que deram sentido a própria vida e reconstruir.  

P: E você acredita que esse seja um dos objetivos do educador? 

E: Eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque senão não faz sentido. Eu acredito que, 

principalmente, a classe pobre. Se não fosse esse grupo, talvez nem existisse o educador 

social. Por que existe o educador social? Porque existe algo na sociedade que precisa talvez 

caminhar de uma forma diferente. Tá, se o pai ensinou para a criança, vou falar de uma forma 

grosseira, mas isso pode ser também levado pra outros aspectos da vida, mas se o pai não 

ensinou pra criança que se jogar papel no meio da rua não é uma coisa legal, que isso causa 

enchente e ele ainda faz isso... e se ninguém disser para essa criança, ela vai reproduzir isso. 

Esse é só um exemplo grosseiro. Então assim, existem situações em que alguém vai ter que 

intervir e esse é o papel do educador. Aí isso está relacionado à escola, relacionado ao 

planejamento da vida, ao planejamento familiar, porque há necessidade dessa interferência, 

assim como há necessidade também de outras interferências do poder público. Mas eu acho 

que a reconstrução da sociedade passa por isso também. 

P: Por haver essa necessidade social então acaba havendo... 

E: Sim. 

P: ... a necessidade de esse educador surgir. 

E: Sim, sim... E é por isso que o papel do educador social pra mim é um papel que ele... há a 

necessidade de muita reflexão, porque como que você, enquanto cidadão, provoca, está na 

condição de provocar uma mudança? Aí vem a questão: que mudança? Do que a gente tá 

falando? Porque eu também sou um cidadão que, provavelmente, possa jogar lixo no chão. 

Então, é lógico, isso é só um exemplo, um exemplo, muito, mas... tá, eu sou um cidadão que 

xingo no trânsito, eu sou um cidadão que.. aí eu chego pregando paz na comunidade, entende? 

Então, assim, o que é isso? 

P: Se você quer formar cidadãos... 

E: Sim. 

P:... Você também acaba tendo que se rever. 
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E: Sim. Eu também sou. Sim. Então assim, é... Ser educador social é refletir muito em relação 

a tua prática, àquilo que você faz, mas também em relação àquilo que você propõe ao outro, 

senão fica uma situação muito moralista. Faz o que eu digo, mas... é... 

P: mas não faça o que eu faço. 

E: É, mas não faça o que eu faço, porque todos nós, a gente sabe, e isso não é exigir perfeição 

de ninguém, ninguém é perfeito, mas é criar o hábito de refletir sempre, pra você não recriar 

hábitos e achar que tá mudando o mundo. Pra você não chegar na comunidade achando que 

você é o dono do saber, o dono do que é certo e ignorar aquilo que se constrói lá. Porque você 

também é um cidadão e talvez entender você como cidadão é entender também o processo 

que se dá numa comunidade e daí você parte para entender como pode ser feito diferente. 

Porque é muito simples você falar: eu sou educador e trabalho é... tô sempre objetivando uma 

transformação social, sendo que se as pessoas dessa comunidade, se elas não te veem como 

alguém em que elas possam ouvir, de nada vale o que você faz. Não sei se eu me faço 

entender. Entendeu? 

P: Sim. 

E: Então, assim, de que vale eu achar que não tem que jogar papel no chão, eu falo, mas as 

pessoas me veem como alguém que faz aquilo e duvida se eu faço ou não. Elas vão continuar 

a fazer o que estão fazendo, porque certamente eu nem experimentei não jogar papel ou coisas 

parecidas. É que eu queria achar um exemplo melhor do que jogar papel no chão. É... talvez 

um exemplo que dê uma conotação melhor de transformação mesmo. É... um exemplo, talvez, 

trabalhar com garoto, talvez a questão do se cuidar mesmo, da questão da aparência, que a 

gente sabe que isso é importante também, sendo que eu não me cuido, eu sou um relaxado. 

Então, certamente, não seria um bom exemplo para estar falando aquilo com aquela pessoa. 

Assim, eu busco ter esses cuidados. Também a ideia não é se ter uma exigência de ser 

perfeito, não dá pra bitolar nisso, mas eu acho que só o fato de você buscar refletir, eu acho 

que isso já te traz crescimento. 

[Interrupção. A pessoa que entrou anteriormente duas vezes na sala, entra novamente] 

P: Como se vocês fossem um espelho? 

E: Sim, sim. Durante muito tempo, é..., assim, a nossa sociedade criou isso e assim, como 

lidar com isso?  

[Pessoa sai da sala] 

E: Eu estava conversando com um educador sobre isso essa semana. Como a gente pode lidar 

com uma situação, por exemplo, com um garoto. Por mais que eu não queira ser exemplo pra 

ele, não batalho pra isso, mas, a nossa convivência, no dia a dia, faz com que ele veja em você 

um exemplo positivo e muito daquilo que você fizer vai ter tanto significado pra ele que 

talvez você não vai ter a condição de compreender aquilo, ou a condição não vai te permitir 

isso. E, às vezes, por isso, assim, refletir sobre a conduta, sobre como você faz, pode provocar 

muitas coisas boas ou não e por isso a gente tem que tá sempre atento pra que você busque 

sempre tentar acertar, porque aquilo vai repercutir nele pra vida toda, em muitos casos. E aí, 

me pondo como exemplo, eu tenho professores que repercutem na minha vida até hoje, de 

coisas, de como ele me incentivava, de como ele me, me... e outros negativamente também, 

do tipo: Meu Deus, eu não gosto de lembrar como ele me olhava, porque aquilo me acuava, 

aquilo me fazia sentir muito pequeno, daí reflete em mim até hoje. É lógico, a gente aprende a 

lidar com a situação depois de grande, mas é... eu acredito que quando você tem um acumulo 

de muitas coisas boas, você tem uma tendência a trilhar por caminhos bons e quando a gente 
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fala de uma comunidade pra um garoto, se ele não tiver o apoio familiar, a gente coloca as 

drogas como um passo muito mais fácil do que pegar o caminho... Não é? 

P: Ahã. 

E: Então, assim, você aumentou muito a probabilidade dele trilhar por um caminho daquilo 

que não é bom. 

P: Então acaba sendo um trabalho de muita responsabilidade dentro da comunidade? 

E: Sim. Eu acredito que sim, embora, mesmo quando eu comecei a trabalhar e tinha pouca 

experiência, uma das coisas que eu guardo, das muitas coisas que disse, muitas não serviram 

pra nada, mas essa eu guardo até hoje. Eu tenho cuidado até de como eu entro na comunidade, 

porque como eu entro na comunidade reflete de como eu vou ser aceito e de como as pessoas 

vão me ver e eu respeito muito cada centímetro daquilo. E eu procuro demonstrar isso, 

porque, a partir desse respeito, eu também tenho respeito, que é recíproco e eu batalho muito 

em relação a isso. Desde que eu comecei a trabalhar dentro desse trabalho, independente se a 

comunidade é muito, muito pobre ou menos pobre, eu acho que: respeita. Respeita o ambiente 

que você está, porque é... você... é uma relação que é mútua, não dá pra você achar que você é 

o cara, dono do conhecimento, dono do que vai mudar as coisas, que nem eu disse, se as 

pessoas não vão parar pra te ouvir. E o outro lado também. Não dá pra você chegar lá 

fracassadão. Eu acho que você tem que ter alguma consciência em relação ao que você tá 

fazendo.  

P: Antes de continuar, não sei como está seu horário. 

E: Você acha que precisa de... 

P: Tenho mais alguns itens a serem abordados. Podemos marcar outro dia também. 

E: Tá. 

P: Para que também não te atrapalhe. 

E: Que horas são agora? 

P: Cinco e seis. 

E: Pra você voltar outro dia então... 

P: Sem problema. 

E: Quando você acha que... 

P: Quando você achar melhor. 

E: estou aqui na quarta. Sexta é impossível pra mim ta?  

P: Esta quarta não vou poder, mas pode ser... 

E: Semana que vem então? Segunda-feira da semana que vem? 

P: Pode ser. 

E: Então fica assim. Qualquer coisa você tem meu contato. 

P: Tá, tudo bem.        
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Parte II 

P: Continuando nossa entrevista e aproveitando este momento, farei algumas perguntas que 

não tive a oportunidade de fazer no nosso encontro passado.  

E: Tá.   

P: Em relação a sua formação, você disse que teve a oportunidade de fazer a graduação 

quando estava fazendo circo, desculpe, jogando handebol... 

E: Sim 

P: E acabou não fazendo. 

E: Aí eu comecei a trabalhar com circo e a graduação ela veio cinco anos depois. 

P: E acabou não fazendo por que, nesta época? 

E: Por questão financeira. Porque mesmo ganhando a bolsa, eu vivia numa situação muito 

difícil, então, eu tinha que dar retorno financeiro em casa também. 

P: Ahã. 

E: Além de ter os gastos com a faculdade de transporte, alimentação. Então, seria inviável, 

mesmo tendo uma bolsa de cem por cento. 

P: Ahã. 

E: O que acabou adiando e também mudando os planos, porque também eu não faria 

Educação Física. Eu fatalmente faria para a área da Comunicação, Jornalismo, ou até mesmo 

Rádio e TV, que eram as duas mesmo que eu tinha muita dúvida.  

P: Dessa primeira vez? 

E: É. Dessa primeira vez. 

P: Aí acabou escolhendo Educação Física depois por causa do circo? 

E: Também. Ele fez parte de um pacote que me fez tomar a decisão. Eu ainda tinha a 

esperança de fazer Jornalismo, e aí eu comecei a pensar até... em mim mesmo, em me ver de 

uma forma melhor, do que eu tinha potencial e das minhas dificuldades. E analisando com 

mais tranquilidade, eu percebi que mesmo na minha época de escola, eu tinha bastante 

dificuldade com Português e muita facilidade em Matemática, por exemplo. 

P: Ahã 

E: E ainda o Português é um ponto fraco que eu sinto que preciso melhorar e ir para o 

Jornalismo era ir diretamente para um ponto que eu tinha uma fraqueza. Então, assim, eu 

tinha que correr muito atrás disso. Esse era um ponto. Ponto dois: era falar outros idiomas, 

também não tinha, teria que correr atrás de tudo isso. E três: não era da área já. Ia terminar 

com uns trinta anos, ia terminar tendo que concorrer com a garotada, sem mercado e ao 

mesmo tempo que eu já tenho uma questão financeira que eu tenho que dar um retorno. 

Então, assim, hoje eu tenho que ter um salário, um piso X, por que... 

[Interrupção. Uma educanda entra na sala e faz uma pergunta. O educador responde e a 

educanda se retira]. 

E: Então, e aí, é... Imagina eu entrando no mercado de trabalho nessa condição. Isso me 

obrigaria a muitas coisas e aí eu... Quando eu olhei para o lado da Educação Física, eu fui 

atleta de handebol por muito tempo, quando já tava finalizando, quando eu entrei pra área 

mais artística, é... eu fiz dança, dancei em alguns grupos, é... até mesmo a questão do circo, 
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das acrobacias, das acrobacias aéreas, e aí eu olhei pra mim e me vi muito mais dentro de uma 

área. Então, assim, quando olhei pro formato da Educação Física, eu me vi a frente de muita 

gente quando terminasse, ao contrário do Jornalismo que terminaria muito atrás. Então, eu 

optei pela Educação Física, visto que eu já tinha um caminho percorrido muito bom. E eu não 

me arrependi. Eu achei que durante os quatro anos e meio na faculdade isso reforçou o que eu 

já imaginava. Ter tido muito reconhecimento, reconhecimento dos próprios docentes com 

relação ao conhecimento que eu havia construído e que estava ali na faculdade pra, de uma 

certa forma, é... talvez ganhar uma melhor organização e agregar mais valores científicos, que 

de uma certa forma acaba reforçando algumas teses que você cria devido a tua atuação, mas 

você não tem aquilo comprovado ou de repente você descobre que fulano comprovou aquilo 

de fato, então você reforça essa tese. 

P: Você mostrou que, durante esse percurso, buscou aprimoramento, desde que estava no 

circo e buscou um curso pra acrobacia... acrobacia não, malabarismo. Depois, isso também 

aconteceu quando começou a trabalhar aqui. 

E: Sim. Pensando no circo hoje, que está em construção dentro ainda de um outro formato, 

que é fora das lonas, é... a gente não tem um ambiente que você possa falar: “Eu estou me 

especializando”. É pouco. Tem um em São Paulo que é um pouco caro, as aulas de circo são 

muito caras, devido aos equipamentos, enfim. A partir de uma certa forma, durante esse 

tempo em que eu comecei a dar aula e... ao mesmo tempo eu comecei com o circo e depois 

comecei a dar aula, eu tive que ter esse tempo até mesmo de não fazer a faculdade naquele 

instante pra que eu ganhasse corpo mesmo dentro da área circense, que eu ganhasse 

conhecimento que me desse certeza de que eu sou um profissional que possa atuar nessa área. 

E essa especialização, não sei se... ela não é uma especialização comprovada, não chega a ter 

diploma, mas de uma certa forma ela é uma especialização que se dá devido às pesquisas que 

são feitas no cotidiano, no dia a dia, através dos amigos, de vídeos, dos treinos, dos ensaios, 

dos colegas que praticam, que descobrem, e a gente vai construindo dessa forma. 

Cientificamente, ele passa, ele tá começando a ganhar corpo, tem um pessoal da Unicamp que 

tem trazido um pouquinho mais de resultados científicos, mas ainda é muito cedo, tem muita 

coisa que ainda é questionável pelo fato mesmo de ainda ser muito cedo. Tem poucas coisas 

que possam ou comprovar ou de uma certa forma falar: “Não, isso aqui é de uma outra 

forma”.  

P: Pelo seu discurso, nota-se uma busca por uma formação, uma reflexão sobre sua prática. 

E: Sim. 

P: No circo e como educador... 

E: Sim. Sim 

P: E você falou anteriormente que existe essa necessidade de reflexão. 

E: Sim. Ah... acho que tem também um pouco, eu também falei na outra entrevista, não sei se 

ficou claro, é... eu acabei comentando que quando eu entrei a gente falava, a gente refletia 

muito sobre Paulo Freire, acho que mais Paulo Freire, não ia em outros autores não, mas a 

coordenadora batia muito nessa tecla, tinha alguns educadores que também batiam muito 

nessa tecla e no começo eu não entendia muita coisa, ia meio que no... Meus planejamentos, 

eu me lembro até hoje, era assim: “Põe uma frase de efeito em cima e a introdução você cola 

isso e isso” E ele era feito dessa forma. E ali as coisas foram acontecendo e aí eu comecei a 

entender... a medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo a importância do meu 

trabalho, a importância de cada ação, que elas nunca são feitas... elas nunca... elas sempre vão 

trazer algum tipo de resultado. E é por isso que eu falo muito da reflexão, não que eu estou 

buscando a perfeição, mas que é uma forma de você estar sempre revendo uma melhor forma 
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de agir, pra que o resultado seja o melhor, porque senão a gente mira um ponto e vai e segue 

cegamente naquele ponto e a vida está em constante mudança e aí o que era ontem hoje já não 

é mais e aí você dá com a cara no muro. E continua ali achando que é aquilo e não é. E aí 

entra também entra a importância dos estudos o que infelizmente, também, é... devido a falta 

de tempo, eu acho que poderia ser mais, mas acaba não sendo permitido por questão de tempo 

mesmo.       

P: A sua falta de tempo mediante os fatores institucionais e externos, pessoais? 

E: Sim, sim. De poder ter mais tempo para estudar, de poder ter mais tempo para buscar mais 

informações, é... é uma coisa que também eu aprendi a valorizar. Quanto mais informações 

você tem, menos chance você tem de errar. Então, assim, por isso é importante tá buscando 

formação, importante tá buscando é... conteúdos mais atuais, do que as pessoas estão falando, 

o que as pessoas estão discutindo, isso vai ajudar muito na prática. Acho que o Edgar Morin, 

que é um escritor francês, que ele fala da complexidade, que você nunca deve olhar um fato 

sob uma perspectiva só, e aí, pra que você não tenha uma perspectiva só, você tem que ter 

muita informação e muita reflexão. Porque é muito fácil você olhar pra um garoto e, de 

repente num ato, de repente numa ação que você não aprova muito, você reprová-lo pelo 

simples fato de achar que tem que ser reprovado. Aquele ato que não pode, não pode. De 

repente entender que aquela ação dele não é por acaso e que algo pode ter ocorrido pra que ele 

agisse dessa forma pode ser um ponto pra se resolver o problema de uma forma geral e não 

simplesmente na tua atividade. Então, eu posso resolver o problema da atividade, é só eu ser 

um ditador: “Senta e fica quieto”. Agora, será que ele vai entender quando ele sair pro 

mundo? É essa preocupação que eu carrego sempre, de que é necessário eu entender, é 

necessário eu compreender, porque se não houver a compreensão, de nada vale. E com 

relação à leitura do que é feito, mesmo quando eu não estou falando, criar uma situação de 

intimidação pode ser respeitar o professor como pode ser quem tá ali manda e quando eu tiver 

lá eu também vou mandar e vou descer o sapeco, sabe assim? Vou, no caso de pais, de 

crianças quando se tornam pais, eram crianças violentadas, tornam pais que violentam, ou 

viram também professores que berram, gritam e acham que as coisas são resolvidas a base da 

força.  

P: E você comentou, de seu início aqui, sobre o fazer relatórios, colocar uma frase de efeito 

no início. Quando você entrou aqui na instituição, quais eram suas expectativas em relação 

ao trabalho que você realizaria aqui? 

E: Antes de entrar ou já no processo? 

P: Foi diferente? 

E: É, porque antes de entrar, tinha uma necessidade financeira e eu entrei pra dar aula e 

simplesmente dava aula. Com o passar do tempo, eu acho que no primeiro ano, eu tinha uma 

ideia muito fixa. Gostava, ainda gosto ainda do meu lado artístico, e na minha cabeça, no meu 

planejamento mal feito, na época, eu ficaria aqui no máximo dois anos e depois eu ia sair e ia 

fazer outras coisas, não sei o que ia acontecer. Mas aí, com o passar do tempo, eu acho que 

também você vai amadurecendo as idéias, tem que é... você tem que crescer, tem que, que... 

você começa a planejar o teu futuro de uma forma mais sólida e eu acho que isso também 

acabou acontecendo. E, também, o lado do gostar do trabalho e aí eu passei a ver que tá, a 

minha função aqui não é por acaso. Eu comecei a perceber que não era só de passagem, que 

eu tinha algo que poderia ser diferente nesse processo e ainda acredito até hoje. Acreditando 

na ideia de que cada um tem o seu potencial, eu acho que, de repente, eu me vi numa situação 

em que meu potencial de fato era explorado e isso me fazia bem. E me sinto bem até hoje. E 

isso foi fazendo com que eu buscasse mais situações e aprimorasse no que eu já estivesse, 

tanto que aí a conclusão da faculdade se deu por esse ponto. Então, assim, o ponto do circo 
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que eu citei, o ponto do handebol, que fui atleta, das danças, enfim, e o lado educacional 

também, que já era parte do meu trabalho aqui e que fazia parte da educação física também. 

Então, foi mais uma das situações aí que somou para que eu tomasse essa decisão.  

P: Hoje em dia, em relação ao seu trabalho aqui, você tem alguma expectativa? 

E: Assim, com relação a instituição, eu não sei assim por quanto tempo mais trabalharei aqui, 

mas, assim, também já começo a ter uma certeza de que já não ficarei mais por tanto tempo. 

Talvez eu não dobre o tanto de tempo que tô aqui e eu vou fazer nove anos agora no meio do 

ano, em julho. Talvez eu não dobre isso, porque a minha vida começa a ganhar outras 

perspectivas, mas com relação ao lado... eu não gosto de falar do lado social. As pessoas 

chamam de lado social e pra mim dá conotação social. Social é convivência, e convivência se 

dá em qualquer plano da vida, mas de trabalhar com o público menos favorecido 

financeiramente, vai, esse pessoal que tem menos acesso. Isso é uma coisa que eu acho que tá 

enraizado. Não sei se terei uma pausa ou não, mas eu me vejo continuando em alguma ação 

com esse pessoal, com essa galera que... foi de onde eu vim e não faço isso por uma carência 

ou um dever, faço porque sinto que ali me sinto bem, eu contribuo de alguma forma pra um 

mundo melhor, pra que as pessoas... Já que eu pude ter acesso a um certo conhecimento, 

porque não batalhar para que as outras pessoas também tenham acesso a isso. Óbvio, não 

excluindo o... não excluindo o... como que seria, a... o dever? Não. As responsabilidades do 

poder público, não isentando isso. Acho que isso tem que ser sempre colocado em questão.  

P: Você até comentou que talvez o trabalho, o seu trabalho de educador social não existiria 

se não existisse esse público menos favorecido. 

E: Sim. Eu acredito que sim. 

P: Quando comentamos sobre as crianças que são atendidas aqui e lá na unidade Z, você 

acabou dizendo que essas crianças são diferentes... 

E: Sim. 

P: Que a participação da família é diferente e até a importância que essa criança dá para as 

atividades que são realizadas. 

E: Sim. 

P: Lá na unidade Z, por exemplo, você acha que as crianças frequentam a unidade por quê? 

E: Olha, são muitos motivos. É lógico, não existe um estudo que comprove. Eu vou falar o 

que eu acho e aquilo que eu acho pode ser contestado, e não necessariamente é verdade. Mas 

vai desde a necessidade fisiológica, uns vão porque dá lanche, e isso acontece, até os que vão 

porque encontram no circo uma forma de mudar de vida, ou na arte uma forma de crescer na 

vida, ou até mesmo não ter o que fazer em casa. E a gente ouve muito isso. Ah, feriado por 

exemplo, não tem o que fazer. Por outro lado, aqui as crianças vão pra praia, vão passear, vão 

pra não sei onde. Então, assim, são mundos bem diferentes. E aí dá essa... até aproveitando 

essa coisa de falar é... dessa perspectiva de mudar de vida, por exemplo, enquanto o filho de 

um, de quem... 

[Interrupção. Uma funcionária adentra a sala para pegar seus objetos pessoais e sai.]  

E: Enquanto você tem, por exemplo, crianças que estudam em escola particular filho de 

pessoas que tem o poder aquisitivo muito bom, ser educador, ser professor de Educação 

Física, pedagogo... têm umas áreas que você, pra essa camada, são áreas que não dão retorno 

financeiro. E aí eles vão buscar sempre que os filhos deles estudem engenharia, medicina. 

Enfim, por outro lado, quando você atua numa comunidade com poder aquisitivo muito baixo, 

você percebe a diferença da valorização daquilo que você faz também. Então, assim, pra um 
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educador, ele é muito respeitado, porque, de uma certa forma, dentro dessa hierar... não é 

hierarquia, mas dessa camada que foi construída, financeiramente você tem um retorno 

melhor do que no geral. Então, assim, é uma área a ser seguida. Então, você vê muitos 

adolescentes e eu tenho muitas, algumas experiências práticas de adolescentes que viu em 

mim, nos outros educadores algo a ser seguido e que tão buscando isso. Tão estudando pra ser 

professor de geografia, pra ser professor, pra ser pedagogo, pra ser arte educador. E eles estão 

buscando isso. Então, assim, isso é um diferencial. 

P: Eles veem de outra maneira o trabalho realizado e a pessoa que realiza esse trabalho. 

E: Sim, sim. Eu acredito que, por outro lado, por exemplo, a garotada do poder aquisitivo, por 

mais que eles gostem muito de mim, do meu trabalho, admirem, olha, acho que talvez muitos 

poucos dizem: “Olha, quando crescer eu quero ser professor”, porque ele já tem uma ideia 

mais fixa de áreas em que dão maior retorno financeiro compatível com a classe que estão. 

Mas isso não é uma regra absoluta, até porque tem educadores que... Tem uma educadora aqui 

na Fundação que tem, que veio de uma família que ela não tinha necessidade, que o tempo 

todo insistiu que ela fizesse áreas de melhor retorno e ela quis fazer Educação Física e 

trabalhar com a comunidade e ela faz isso até hoje.  

P: Não é uma regra, mas acontece. 

E: Sim, sim. 

P: Em relação à satisfação que você tem ao realizar o seu trabalho, abrangendo todos os 

aspectos. 

E: Tá, desde o meu momento com as crianças até as oficinas, o meu momento com os 

funcionários, minha questão financeira... 

P: Sim. 

E: Oh! Nesse momento, num todo, eu classificaria como bom, sem definir as áreas. Num 

todo, hoje é bom. Mas isso... Esse bom se tornou... ele, ele, ele ficou, virou bom a partir do 

começo desse ano. Até então eu tava pondo em questão algumas situações. É, com relação a 

satisfação do meu trabalho em si, eu, eu, eu sou um misto, porque assim, envolve a 

instituição. Pelo fato de saber que o trabalho... Eu tenho competência para desenvolver um 

trabalho X, mas você não tem ferramentas para que isso ocorra. Então, pra dar aula de perna 

de pau, eu tive que pegar madeira, fui atrás de madeira, prego... Quantas vezes as crianças 

mesmo traziam madeira com uns pregos velhos, eu tinha que tirar de uma madeira e passar 

pra outra pra poder ter a perna de pau e isso acontecer. A satisfação é ver as crianças andando 

nessas pernas de pau e fazendo coisas incríveis e falando: “Nossa! A gente conseguiu 

construir..”. Por outro lado, a gente já passou por situações em que os materiais... acho que 

isso eu não vou poder falar. Isso eu quero que você corte. 

[Educador pede para interromper a gravação] 

E: ... fica dessa forma. Acho que eu não consigo analisar. Como um todo, hoje eu vou dizer 

que tá bom, mas até a página dois. Eu quero saber qual é o retorno de um material que eu vou 

ter, porque já tenho necessidades. Trabalhando com circo aéreo e tenho necessidade de 

colchões especiais pra que isso ocorra, a garotada tá vindo, tenho um público bom, se esse 

material não vier, eu começo a por em risco essas pessoas e eu não posso fazer isso. Então, 

vamos ver qual vai ser o retorno. Se vier o retorno, ótimo, eu vou falar: “Tá excelente nessa 

parte, a satisfação tá lá em cima”.  

P: Você comentou que entre o ano passado e esse mudou a sua concepção. 

E: Não é concepção não. Mudou a questão financeira mesmo.  
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P: Ah tá. 

E: Isso ocorreu mesmo. Eu estava de saída da instituição e me foi feita uma proposta pra que 

eu continuasse. 

P: Você e os demais educadores são contratados ou é por concurso? 

E: Quando eu entrei, ainda não tinha a necessidade do concurso. Os próximos, depois que eu 

entrei, já vieram na base de concurso. Hoje se contrata por concurso. 

P: E você ainda é por... 

E: Sim, mas depois isso foi... estou como se estivesse feito concurso., porque depois a 

instituição se defendeu que não dava pra se desfazer de todos os funcionários que haviam 

entrado naquela condição, porque isso causaria um... Isso, de uma certa forma, desorganizaria 

a instituição e o trabalho não iria acontecer, porque traria gente nova pra fazer um trabalho. 

Então, assim, o juiz aceitou e a partir de então todos foram no mesmo formato.  

P: Você comentou que por causa dessa nova proposta permaneceu na instituição. 

E: Sim, sim. Isso, bom, pelo menos por enquanto. Assim, isso me deu uma certa energia pra 

continuar durante mais um tempo aí que eu não sei quanto, porque a vida muda bastante, 

então não sei quais são os meus planos aí, o que pode acontecer que possa interferir nos meus 

planos. 

P: Em relação a sua atividade em sala, com os alunos, educandos, quais atividades você 

acha que é do educador e quais você acha que realiza, mas não são? 

E: Tá. Bom, a profissão educador social ela ainda tá em construção, tanto que ela ainda não 

aparece como profissão, tanto que você vai declarar imposto de renda nunca aparece educador 

social, você sempre tem que por em outros. Então, assim, isso sempre dá muito pano pra 

manga: o que é o educador social, porque o educador social tem várias formações, ele tem N 

especificações e isso compõe o educador social que um atua numa forma e outro atua em 

outra. Essas coisas ainda não estão muito claras. No meu caso, eu atuo com circo, então me 

considero um arte educador, e a minha atuação com a garotada vai no sentido de trazer pra 

esses garotos novas perspectivas de se enxergar a vida, desde o garoto que é da favela, que 

tem poucos recursos financeiros e o circo pode ser uma forma de se acessar algumas coisas, 

como o circo pode ser uma forma de você criar esquemas de compreender a vida. Aí eu vejo 

no circo um modelo muito forte, porque, mesmo vindo da Educação Física, mas o circo veio 

antes, o esporte é muito mais forte até. Mas eu gosto do esporte, não sou contra o esporte, mas 

precisamos de novos modelos, visto que o esporte é competitivo e a nossa sociedade é 

competitiva. Não sou eu que vou fazer a sociedade deixar de ser competitiva, mas que 

possamos enxergar valores dentro das relações que a gente cria. Tá, o esporte também cria 

isso e se o cara me ouvir falando fala: “Meu, não é que..”, mas que eu gosto do circo, porque 

o circo não cria a relação competitiva direta e ele tem no seu modelo de atuação a cooperação 

nata, o que não exclui você ser, dentro da opinião do outro, melhor ou pior, a gente não vai 

excluir isso, porque a tua dedicação vai dizer, mas não necessariamente você tem que ser 

melhor pra ganhar de mim. Você vai ser melhor dentro daquilo que você acha que tem que 

ser. Você vai buscar o teu melhor dentro daquilo e o circo tem isso muito forte. As acrobacias, 

que são as pirâmides humanas, acho que traz mais ainda e é uma área que eu gosto muito de 

atuar, porque ela cria a relação  do “quem eu sou dentro de um grupo?” “Porque se eu sou 

grande ou se eu  tenho uma personalidade X, automaticamente isso me coloca numa condição. 

Se eu sou magrinho, menorzinho, isso me coloca numa outra condição”, não dizendo quem é 

mais importante, porque se eu vou fazer uma pirâmide, eu tenho que ter a pessoa que é forte, 

que faz a base, e o que sobe, que é o volante. O volante não é nada sem a base, e a base não é 
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nada sem o volante. Então, é esta relação que me motiva, de você poder criar situações em 

que eu preciso dar o meu melhor pra que no conjunto nós sejamos melhores. E isso é muito 

gostoso, isso é muito bom. 

P: O circo possibilita que você interaja com a criança de uma maneira que também exerça 

sua função de educador. 

E: Sim, sim. E procuro trazer essas reflexões ao longo da construção, buscando que eles 

percebam isso, que eles vejam mesmo. Você não pode excluir os potenciais, então assim, a 

criança chega, viu a pequenininha que sobe em cima da outra, mas o perfil dela não possibilita 

que ela faça isso, e nem por isso ela vai se sentir menor que a outra, muito pelo contrário. 

Porque a outra achou que é importante, ela é importante, porque tem alguém que vai ficar 

embaixo. E a que vai ficar embaixo pode ser ela sim, com muito orgulho disso. E isso já 

aconteceu, nos momentos de me ver conversando e explicando o quanto ela é importante 

dentro da condição que ela traz de vida mesmo... E isso, pra mim, é o modelo de... pode ser 

um modelo a ser seguido dentro de uma sociedade.  

P: E dentre as atividades que você faz aqui, tem alguma que você faz, mas acha que não é 

vinculada a sua função?    

E: Nossa! É muito difícil achar... Porque assim, primeiro vai daquilo que eu compreendo 

como educador social. E é muita responsabilidade. Acho que eu falei isso da outra vez. É, tá, 

se você é educador social, como você educa as pessoas para conviver no meio? Então, o que 

você quer desse meio? O que você espera desse meio? Quais são suas perspectivas em torno... 

em se falando de uma sociedade. Então, assim, eu não consigo ver, apontar uma situação que 

eu execute e fale: “Nossa, essa eu faço, por que..” A não ser que tá, talvez uma apresentação 

pro prefeito, isso talvez me incomode. Não por ser o prefeito, mas da forma que se conduz a 

apresentação pro prefeito, em que se o prefeito atrasa, as crianças ficam horas esperando. 

P: Se faz em função daquela pessoa... 

E: É, e aí isso causa um desgaste, coloca as crianças em situações que fisiologicamente não 

são interessantes, psicologicamente não são interessantes, então é desgastante, isso sim. 

Agora, em outras situações não, de orientação, de conversar... 

[Interrupção. Um funcionário entra na sala, vê que está ocupada e se retira]. 

E:... a respeito de... É, retomando, qual foi o ponto que eu estava? 

P: Acredita que algumas funções, atividades que... 

E: Sim. 

P: ... sejam feitas achando que não deveria     

E: Sim. Não, não.  

P: Você deu o exemplo de falar com a comunidade... 

E: É, desde discutir assuntos da comunidade até discutir ações pertinentes ao garoto com os 

pais, dar orientação aos pais com relação à criança. Por outro lado também, assim, me 

preocupo muito com a imagem que eu estou passando e não que isso seja uma lei, mas eu 

acredito muito que quando você é sincero e ser sincero não é dono da verdade, é expor aquilo 

que você acredita, e ao mesmo tempo estar sempre pronto pra mudar essa opinião se você for 

convencido do contrário e... e como a pessoa te vê na tua atuação. Se ela te ver como alguém, 

vai, um fanfarrão, não é uma boa imagem, sabe? Se ela te ver como um: “Ah, fala o que não 

faz”, isso não é uma boa imagem, porque aquilo que você passa a dizer, passa a não ter muito 

valor, então se não tem valor, você vai provocar poucas mudanças, se esta é tua proposta, de 
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provocar mudanças e que estas mudanças sejam pra melhor, óbvio. Então, é... ter uma postura 

em que traga confiança ao outro também é importante e isso me faz refletir até acerca do meu 

compromisso em relação ao horário e era uma das dificuldades que eu tinha, muito, de 

cumprir horário, de cumprir... E eu passei a ver o quanto é importante você buscar ser correto 

dentro de algumas ações que parecem simples, mas que refletem naquilo que você é. Então, se 

você tem o compromisso que seja com as crianças e você vai resolver o problema do relatório 

que o chefe pediu e as crianças ali ficam e isso se repete por vários dias em que o relatório se 

torna mais importante do que o atendimento à criança, não adianta depois você cobrar as 

crianças. Elas não vão depositar em você... Porque você não tá honrando aquilo que você tá 

cumprindo, que é o... a partir do momento que você colocou uma grade com os horários e 

você tem que atendê-las e elas estão ali pra serem atendidas por você, então você tem que 

estar ali pra cumpri-lo. Independente se tem um relatório ou não. Até é uma, talvez, isso é 

minha visão, uma das dificuldades que eu tenho na instituição, de não dar muita bola pra isso. 

Pode ser o presidente no telefone, se eu estiver no atendimento com a criança, ele vai esperar, 

porque pra mim não há nada mais importante do que o atendimento com a criança naquele 

instante. E, socialmente, o Brasil, não vou falar de outros países, porque não conheço, mas no 

Brasil há essa quase que uma regra de respeitar essa hierarquia custe o que custar. E, 

infelizmente, isso me dói muito, porque eu vejo muito de: “Fulano quer que você vai pra lá 

amanhã”, e aí vai, na outra semana a mesma coisa e as crianças ficam a mercê da boa vontade. 

Mas se estamos aqui porque as crianças são as mais importantes do nosso trabalho, a 

hierarquia começa por elas, e não por outro lado, e isso precisa ser entendido. Não é? 

P: E isso é entendido por todos ou ...? 

E: Não, eu acho que não. 

P: Por quem que é então? Parece ser mais exceção do que regra. 

E: Sim. Esse é um pensamento até que eu reforcei a ideia lendo “O monge e o executivo”, 

tendo essa idéia da pirâmide invertida, da resposta do: “Por que você tá aqui?”, não é? Estou 

aqui por causa das crianças, se não tiverem elas, o meu trabalho acaba, consequentemente o 

trabalho do outro acaba, o trabalho do outro acaba e o trabalho do presidente acaba, pronto. 

Então, quem são os mais importantes aqui? As crianças. Vindo nessa escala, quem atende a 

criança, e aí não tô falando de questão financeira, tô falando de questão de suporte mesmo, o 

educador se torna a figura mais importante dessa relação e eu não vejo isso como algo 

entendido. E isso, é lógico, a gente vive numa relação capitalista e que envolve dinheiro e o 

poder é de quem manda e não... Assim, também não tô aqui de inocente pregando uma ideia 

pura e simples assim, ah... um idealismo sem fundamento. O ideal era que invertêssemos a 

pirâmide, mas isso não ocorre, visto que num processo contrário, se essas crianças estivessem 

pagando, no segundo dia que o chefe ligasse e você falasse assim: “Cara, da semana passada 

pra essa semana a gente perdeu cinco crianças, porque eu não estava”. Ele não ia te tirar, 

porque isso ia causar um... Você entende? E aí, porque que esse entendimento não é feito da 

mesma forma quando estamos nos relacionando com alguém que não está me pagando 

diretamente? Você entende? 

P: Como se o objetivo da instituição não fosse o mesmo pra todos os membros? 

E: Sim, sim. E deveria ser, sempre. Deveria ser sempre, porque se existe um administrativo, 

ele não é mais importante, ele existe pra que o atendimento com a criança aconteça e pra que 

o educador fique cuidando de... Entendeu? É pra facilitar mesmo a vida de quem tá nessa 

batalha.  

P: Pra que fosse delegado também o burocrático pro administrativo? 

E: Sim. Sim.   



 141 

P: Em relação à sua rotina de trabalho, como você descreveria o seu dia a dia? Daria pra você 

descrever?  

E: Consigo, consigo. Oito da manhã eu tô chegando aqui. Entre oito e oito e meia, eu tenho 

um tempo de ler os meus relatos das aulas anteriores, dar uma passada mental, assim, daquilo 

que eu estou planejando pra aquele dia. Entro pra atividade, pra oficina, às oito e meia. Das 

oito e meia às nove e meia eu atendo a turma de criança, isso de segunda e quarta-feira, na 

unidade V (outra unidade, além da Z, na qual o educador atua). Atendo uma turma de crianças 

de seis a oito anos no período da tarde, no período da manhã se estende de seis a dez anos por 

uma questão de logística mesmo. As crianças estudam em períodos que desfavorecem que as 

pequenas estejam de manhã e favorecem que elas estejam à tarde, e vice-versa. Então, tem 

uma meia idade que... a gente tem um público muito grande de manhã e à tarde ele é escasso. 

Das oito e meia às nove e meia, atendo esse público, entre nove e meia e dez, enquanto uma 

turminha sai da dança e já tem algumas crianças me esperando, alguns meninos... Eu fico com 

eles, porque eles querem fazer algumas acrobacias em que não farão parte do conteúdo 

daquele dia, então a gente aproveita essa meia horinha pra que eles façam aquilo que tem 

vontade de fazer e eu posso auxiliar eles: mortal, flick... e isso ocorre nesse momento. As 

meninas saem do balé e a gente inicia a oficina que vai até as onze. A gente desce, eles tomam 

lanche... Aqui a gente cobre horário, não é cobre... a gente paga as emendas de feriado, então, 

nesse momento, estamos pagando. A gente só tem uma hora de almoço, normalmente 

fazemos uma hora e meia. Então, onze horas termina, de onze a onze e meia ou de onze a 

meio dia, eu tenho tentado fazer onze e meia para que eu volte e tenha tempo de fazer alguma 

coisa a mais após o almoço, é o tempo de eu fazer relatos do que foi a oficina, se tem algum 

caso que merece um registro diferenciado ou que merece um encaminhamento diferente. E 

isso é feito logo após as duas oficinas. Isso quando não tenho que atender um telefone das 

pessoas que querem saber sobre as oficinas, o trabalho que é desenvolvido no espaço, ou 

algum usuário do serviço que vem querendo informação ou que quer conversar sobre algum 

tema específico. Isso acaba entrando nesse momento também. Almoço, das onze e meia ao 

meio dia e meia, ou do meio dia à uma hora, volto, também a tempo de recepcionar algumas 

crianças que estão chegando, conferir a minha lista de chamada, se tá tudo ok, quando está na 

época de fazer lista de chamada, porque essa meia horinha que eu tenho, de manhã, ou de 

tarde, se eu volto a uma ou uma e meia é tempo também de conferir a lista de chamada, de 

acertar a lista de chamada do mês, de ver a garotada que não compareceu aquele mês, de fazer 

contato e isso acaba ocorrendo tudo também nesse meio tempo. De manhã ele fica um 

pouquinho mais para as onze, porque eu não vou ligar logo cedo na casa ou no celular de 

alguém, e à tarde eu tento fazer nesse horário de almoço, senão fica pra... Aí eu tenho oficina 

da uma e meia às duas e meia e das duas e meia até as três é o momento de transição e aí eu 

acabo ficando das três as quatro com uma outra turma. Das quatro às cinco e meia é o tempo 

também que eu tenho pra fazer contatos, também atender as pessoas que chegam, e acaba 

sendo uma rotina não estressante, mas que consome muito do teu tempo, assim, quando eu 

vejo já deu cinco e meia. Passa muito rápido. Não vejo o dia passar.  

P: E a mesma rotina, pelo menos parecida, na outra unidade? 

E: Na outra unidade tem uma diferença. As crianças entram uma e não uma e meia. Então 

assim, obrigatoriamente, lá, eu tenho que... aqui, normalmente, quando tem uma hora e meia 

eu saio meio dia e volto uma e meia. Lá não, obrigatoriamente, eu tenho que voltar uma hora. 

Lá, o diferencial é que as crianças chegam e se agrupam no espaço e ali elas ficam, brincam, 

brigam, fazem de tudo ali. Diferente daqui, que os pais vêm junto. Isso, de uma certa forma, 

me isenta um pouquinho mais. Então, assim, em termos de cansaço, eu saio menos cansado 

daqui do que na unidade Z. Na Z, devido ao tempo que eu estou lá, há uma necessidade... a 

gente sente até uma necessidade da minha presença por lá, por conta do convívio que já se 
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estabeleceu. Algumas crianças vão por conta do circo e aí nos dias que eu estou lá elas só vão 

pra poder praticar o circo, daí faz perna de pau ou acrobacia. Aí quando elas entram logo cedo 

ou depois, normalmente eu estou ali com elas. Já fiz muito mais isso, hoje eu faço menos... de 

recepcioná-las mesmo, de estar com elas até o momento da oficina, porque era uma ação 

preventiva também. Eu percebi que o fato de recepcioná-los, você cria um vínculo diferente 

de um vínculo de oficina, e você previne muitas ações violentas. Então, assim, você lida com 

muitos garotos que crescem na rua e que a lei da rua é o que vale, lei do mais forte. Esse 

momento criado na recepção, você quebrava muita coisa nesse sentido. De pegar uma bola e 

ficar brincando no salão com ele de futebol, de ficar batendo corda junto com eles ou de ficar 

andando de perna de pau de uma forma mais natural e igual até, muitas vezes até disputando 

com eles alguns truques de perna de pau e com uns garotos que eram muito bons. Então, 

assim, nessa relação se dava de igual para igual. Não existia... Quebrava um pouco da relação 

do poder, até porque ele era tão bom quanto, de repente, o que eu oferecia, ou até, às vezes, 

muito melhor do que eu fazia. E eu tinha consciência disso. Em muitas situações, eu vi o 

quanto isso melhorava na autoestima do garoto, de poder ser importante, se sentir assim, de 

ser bom e isso impulsionava ele pra fazer outras coisas.  

P: Isso acaba sendo diferente, porque além do horário, dos trinta minutos, acaba 

recepcionando as crianças. 

E: Sim, sim. E aí oficinas no mesmo formato que aqui: duas e duas. Nesse momento, lá, tá 

passando por um momento de transição, de chegar educadores novos que estavam de férias e 

estão voltando agora, educadores que estão chegando, e aí, em muitos momentos, eu acabo 

ficando com essa turma a tarde inteira, sem as trocas. Agora, essa semana, a gente senta pra 

conversar, então, possivelmente, voltam as trocas. Mas em muitos momentos, no percurso da 

unidade Z, vai fazer seis anos agora, eu me vi trabalhando sozinho, de chegar e juntar a 

garotada e ficar com eles a tarde inteira nos dois horários, porque não tinha educadores pra 

trocar e eu sempre batalhei pra que se eles estão ali era melhor que ficassem por ali do que 

sair, voltar pra casa ou ficar na rua ou qualquer outro ambiente que não fosse muito propício. 

P: Nos dias q que eu estive lá, ao longo do semestre passado, comentaram bastante: “Você 

acabou vindo num dia atípico”, pois não estava muito organizado, mas acabou me parecendo 

que os dias atípicos são típicos... 

E: É. É Isso. Não vou dizer que estavam se omitindo, mas... é uma das coisas que eu coloquei 

em relação a documentos e tal na qual eu não concordo, na qual era necessário que isso fosse 

revisto pra que garantisse o atendimento da criança. Bom, enfim, mas isso era uma ação muito 

comum, de se deixar as crianças ali brincando, tanto que eu voltei e agora elas estão entrando 

num... a gente está entrando num entendimento, mas eu estranhei as crianças. Fiquei de férias, 

voltei, porque elas passaram muito tempo só brincando e aí elas criaram as próprias... e de 

uma certa forma você chega e passa a ser um pouquinho estranho. É que o tempo que eu tô lá 

encurta essa distância, mas pra alguém que tá chegando, lidar com um grupo que já tá no 

espaço, que não tem ninguém que de uma certa forma direcione, esse grupo caminha para 

tudo que é lado, eles fazem o que dá na cabeça e quando você tenta organizar algo, você tem 

muita dificuldade. Mas essa foi uma observação que eu, como eu diria, não é comprovo, eu 

compartilho... de que não é acaso. Acaso é um dia, vários dias não é mais acaso. Era uma das 

minhas questões muito forte, porque durante todo esse meu tempo lá teve muitos momentos 

de transição, e tiveram momentos em que o projeto não acabou porque eu fiquei lá e segurei a 

onda, de manter oficina, de manter uma certa organização no espaço, porque houve momentos 

em que o espaço foi tomado por algumas pessoas, alguns adolescentes mesmo que trouxeram 

muito forte essa coisa da rua e que eu tive que ter um pulso muito firme pra poder segurar 

mesmo, de organizar. Já tive momentos de me ver juntando todo mundo, porque se não fosse 

uma certa autoridade conquistada dentro da comunidade, acho que eu teria muita dificuldade. 
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Eu vi muitos educadores, às vezes, tentando e recebendo muitos palavrões, sendo xingado, 

sendo ameaçado, sabe? E eu conseguia fazer isso, causava uns estresse, mas ninguém chegava 

a me ameaçar. Muito pelo contrário, depois tava lá falando comigo, mas por conta desse 

respeito que eu construí mesmo na comunidade e isso me dava o direito até de, em alguns 

momentos, sentá-los numa roda e questionar e colocar em xeque mesmo: “Espera aí, o que tá 

acontecendo?”, e essa era uma questão muito forte aqui dentro da... porque em nenhum 

momento isso era reconhecido. De... do meu processo de trabalho aqui, isso não era 

satisfatório e a minha questão era sempre na questão financeira: “Por que os educadores 

ganhavam a mesma coisa, independente de quanto tempo tinham entrado?”, sendo que... Isso 

tinha que ser um diferencial, de acordo até com a atuação da instituição e o quanto isso era 

positivo para a instituição. Então, se em alguns momentos eu fui uma peça tão importante e 

isso foram em vários momentos e isso era comprovado pela fala e por que isso não se refletia 

na questão financeira? Era isso. 

P: Quer colocar mais alguma coisa que acha que não tenha falado? 

E: Ah! Não sei, assim, eu acho que é um trabalho que ainda se tem muito que aprender, muito 

o que fazer e que é difícil, mas não é e exige muito esforço, mas eu cheguei a conclusão que 

não existe nada que você faça que se quiser bem feito você faça sem esforço. Então, assim, há 

de se ter um esforço sim, há de se ter uma dedicação sim pra que saia bem feito. Acho que é 

isso, acho que se tem muito a se aprender, muito que quebrar a cara ainda, muito que se 

discutir, pra que a gente busque uma sociedade mais digna, a gente busque uma sociedade, 

pra que a gente tenha, não se busque, a gente tá buscando, mas pra que a gente tenha uma 

sociedade menos desigual no poder aquisitivo, na questão do poder mesmo, aí a gente fala na 

questão da lei, do poder público que deveria batalhar para que houvessem menos milionários 

e mais pessoas com condições de viver uma vida digna, ao mesmo tempo uma sociedade em 

que fosse menos violenta, em que o poder não se desse por uma arma e que as pessoas 

colocassem a sua vida... brincasse com ela como se isso não fosse nada, não é pela forma que 

se vê. E é isso, mais ou menos isso. Muito trabalho pela frente.  
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APÊNDICE 5 – Quadro de pré-indicadores, indicadores e núcleos de significação 

Núcleo 1 – O movimento realizado para constituir-se como educador 

social: os sentidos e significados atribuídos a este processo - “pra cada 

momento da minha vida eu penso de uma forma em relação a isso”.  

 Pré-indicadores Indicadores 

Antes do circo eu era atleta de handebol, antes do atleta de handebol eu sonhava em ser 

jogador de futebol.  

Antes de se tornar 

educador: do 

futebol ao circo 

[...] pro jogador de futebol era muito difícil, porque minha mãe era evangélica e não 

deixava eu jogar futebol.    

Todas as vezes que eu ia, eu ia escondido, então eu não tive oportunidade nenhuma de 

jogar em algum time, de assumir algum compromisso, de estar num lugar para poder 

treinar junto com os colegas, porque eu nunca sabia o dia que eu podia jogar.  
  

[...] as vezes que eu podia ir era esporádica, às vezes ela saia para trabalhar, eu 

conseguia ir, se ela não ia trabalhar, eu não podia jogar, porque ela não deixava, até 

atingir uma idade em que não dava.    

Eu fui convidado a jogar handebol na escola, me identifiquei com o handebol, onde 

pude aprender muita coisa [...].   

[...] tive a oportunidade da faculdade, mas não consegui fazer a faculdade lá [...]. 
  

[...] até chegar o limite também que financeiramente não dava mais, porque também não 

tinha retorno financeiro.    

O circo, ele veio através de animação de festa. Uma amiga de um amigo fazia animação 

de festa e ganhava dinheiro. Então me sugeriram: “Por que você não anima festa?”.  
  

E eu vi um curso de animação de festa, fui fazer esse curso, a professora sugeriu que a 

gente se aprimorasse em outras artes, porque deixava a festa mais legal, eu fui atrás de 

malabarismo.    

[...] comecei a praticar artes circenses como artista com alguns trabalhos até o dia em 

que no ambiente em que eu praticava artes circenses que hoje é conhecido como W, 

antigamente Y, eu fui convidado, junto com outros colegas, a enviar um currículo para a 

Fundação.    

[...] comecei a trabalhar com circo, uma coisa foi levando à outra, porque minha 

condição financeira era muito ruim, então trabalhar com circo foi uma oportunidade de 

emprego, de poder ganhar dinheiro e com aquilo que eu gostava, com algo que eu tinha 

me identificado.    

[...] dessa falta de dinheiro foi onde surgiu a oportunidade do circo.    

[...] e aí eu fui me envolvendo, então, quando eu olhei, eu estava mais para o circo do 

que para animação de festa. Embora eu tenha trabalhado um tempo como animador 

também.  
  

  

 

[...] eu comecei a trabalhar com circo e a graduação ela veio cinco anos depois. 

 Impossibilidades 

de se graduar: a 

barreira financeira 

[...] mesmo ganhando a bolsa (na época em que jogava handebol), eu vivia numa 

situação muito difícil, então, eu tinha que dar retorno financeiro em casa também.  
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Além de ter os gastos com a faculdade de transporte, alimentação. Então, seria inviável, 

mesmo tendo uma bolsa de cem por cento.    

  

Com relação a como eu vim parar nesta condição de educador social, é... Eu acho que 

pra cada momento da minha vida eu penso de uma forma em relação a isso.  

Diversos sentidos e 

significados 

atribuídos ao início 

como educador 

social 

É lógico, tem os fatos que são concretos, mas tem aqueles fatos que a gente vai 

construindo ao longo do processo que nem a gente consegue entender e eles vão 

ganhando sentido a medida em que a gente vai ganhando mais experiência e mais 

conhecimento na prática como educador.    

A princípio eu comecei porque comecei, gostei muito de circo e comecei a trabalhar 

com circo.   

[...] a necessidade (financeira), ela falou um pouco.    

E foi por isso que eu vim parar aqui e um pouco dessa necessidade (financeira) que me 

trouxe até aqui.    

[...] mas quando você fala de uma necessidade (financeira) também acho que talvez não 

tenha muitas regras, você faz porque é necessário ser feito [...]. 
  

Eu entrei na Fundação em 2004. Em julho de 2004. Hoje, nós estamos em 2013, eu 

estou com 31. Você é boa de matemática? Eu acho que eu tinha 23 anos, 22 para 23, se 

eu não me engano.    

Eu parei de jogar handebol aos 21. Comecei com o circo já no finalzinho do handebol. 

Então, assim, entre 21 e 23 anos eu comecei com o circo e comecei a dar aula. 
  

Foi uma trajetória muito rápida. Eu não imaginava que em pouco tempo eu pudesse e 

nem recomendo as pessoas que façam isso, porque é pouco tempo [...]. 
  

Com o passar do tempo, eu acho que no primeiro ano, eu tinha uma ideia muito fixa. 

Gostava, ainda gosto ainda do meu lado artístico, e na minha cabeça, no meu 

planejamento mal feito, na época, eu ficaria aqui no máximo dois anos e depois eu ia 

sair e ia fazer outras coisas, não sei o que ia acontecer.  
  

Mas aí, com o passar do tempo, eu acho que também você vai amadurecendo as ideias, 

tem que é... você tem que crescer, tem que, que... você começa a planejar o teu futuro de 

uma forma mais sólida e eu acho que isso também acabou acontecendo.  
  

Então, assim, eu não me arrependo, não vou... tanto que animação de festa não foi, não 

deu.    

Eu acho que as coisas foram se encaixando pra chegar onde eu consegui chegar, que é 

ser educador.    

  

 
[...] trabalhar com o público menos favorecido financeiramente, vai, esse pessoal que 

tem menos acesso. Isso é uma coisa que eu acho que tá enraizado. Não sei se terei uma 

pausa ou não, mas eu me vejo continuando em alguma ação com esse pessoal [...]  

Satisfação pessoal 

ao trabalhar com o 

público menos 

favorecido 

[...] foi de onde eu vim e não faço isso por uma carência ou um dever, faço porque sinto 

que ali me sinto bem, eu contribuo de alguma forma pra um mundo melhor [...]. 
  

Já que eu pude ter acesso a um certo conhecimento, porque não batalhar para que as 

outras pessoas também tenham acesso a isso.    
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E quando eu comecei a dar aula e comecei a conhecer a história de cada criança, 

comecei a me envolver com a comunidade, isso foi me atraindo e me puxando de uma 

forma tão grande que hoje eu não consigo me ver fazendo outro coisa, senão 

trabalhando com o circo, trabalhando com a garotada, trabalhando nessa área social 

também.    

Talvez, daqui a dez anos, eu tenha uma vida num outro caminho, mas com certeza uma 

parte de mim estará desenvolvendo um trabalho numa favela, numa comunidade, porque 

eu me identifiquei muito com isso, independente de ser Fundação ou não.  
  

Agora, quando eu falo para você que isso vai se consolidando com o tempo, é que hoje 

eu não trabalho pela necessidade (financeira), hoje eu trabalho porque gosto do que 

faço.    

[...] eu passei a ver que tá, a minha função aqui não é por acaso. Eu comecei a perceber 

que não era só de passagem, que eu tinha algo que poderia ser diferente nesse processo e 

ainda acredito até hoje.    

Acreditando na ideia de que cada um tem o seu potencial, eu acho que, de repente, eu 

me vi numa situação em que meu potencial de fato era explorado e isso me fazia bem. E 

me sinto bem até hoje.E isso foi fazendo com que eu buscasse mais situações e 

aprimorasse no que eu já estivesse    

  

 

[...] isso (aumento salarial) me deu uma certa energia pra continuar durante mais um 

tempo aí que eu não sei quanto, porque a vida muda bastante, então não sei quais são os 

meus planos aí, o que pode acontecer que possa interferir nos meus planos.  

Aumento salarial: 

um dos motivos 

para continuar a 

desempenhar a 

função 

  

[...] ser educador, ser professor de Educação Física, pedagogo... têm umas áreas que 

você, pra essa camada, são áreas que não dão retorno financeiro. E aí eles vão buscar 

sempre que os filhos deles estudem engenharia, medicina.  

Educador social: 

profissão 

almejada? 

Depende de sua 

condição 

econômica 

[...] por outro lado, quando você atua numa comunidade com poder aquisitivo muito 

baixo, você percebe a diferença da valorização daquilo que você faz também.  
  

[...] pra um educador, ele é muito respeitado, porque, de uma certa forma, dentro dessa 

hierar... não é hierarquia, mas dessa camada que foi construída, financeiramente você 

tem um retorno melhor do que no geral. Então, assim, é uma área a ser seguida.  
  

[...] você vê muitos adolescentes e eu tenho muitas, algumas experiências práticas de 

adolescentes que viu em mim, nos outros educadores algo a ser seguido e que tão 

buscando isso. Tão estudando pra ser professor de geografia, pra ser professor, pra ser 

pedagogo, pra ser arte educador. E eles estão buscando isso. Então, assim, isso é um 

diferencial.    

[...] a garotada do poder aquisitivo, por mais que eles gostem muito de mim, do meu 

trabalho, admirem, olha, acho que talvez muitos poucos dizem: “Olha, quando crescer 

eu quero ser professor”, porque ele já tem uma ideia mais fixa de áreas em que dão 

maior retorno financeiro compatível com a classe que estão.  
  

Mas isso não é uma regra absoluta [...].   

Tem uma educadora aqui na Fundação que tem, que veio de uma família que ela não 

tinha necessidade, que o tempo todo insistiu que ela fizesse áreas de melhor retorno e ela 

quis fazer Educação Física e trabalhar com a comunidade e ela faz isso até hoje.  
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Núcleo 2 - Educador social: Profissional? De qual área? - "a 

profissão educador social ainda tá em construção” 

 Pré-indicadores Indicadores 

Primeiro, assim, além do lado gostar, do lado afetivo em relação ao que você faz, tem o 

lado profissional daquilo que você faz. Então são duas coisas que caminham juntas, mas 

são duas coisas diferentes.  
Educador social: 

profissão ? 

Na instituição, nós somos profissionais, somos cobrados como profissionais, e temos 

que ser profissionais.    

[...] durante esse tempo em que eu comecei a dar aula e... ao mesmo tempo eu comecei 

com o circo e depois comecei a dar aula, eu tive que ter esse tempo até mesmo de não 

fazer a faculdade naquele instante pra que eu ganhasse corpo mesmo dentro da área 

circense, que eu ganhasse conhecimento que me desse certeza de que eu sou um 

profissional que possa atuar nessa área.    

[...] a profissão educador social ainda tá em construção, tanto que ela ainda não aparece 

como profissão [...].   

[...] você vai declarar imposto de renda nunca aparece educador social, você sempre tem 

que por em outros.    

[...] isso sempre dá muito pano pra manga: o que é o educador social, porque o educador 

social tem várias formações, ele tem N especificações e isso compõe o educador social 

que um atua numa forma e outro atua em outra.    

Essas coisas ainda não estão muito claras.    

No meu caso, eu atuo com circo, então me considero um arte educador [...]. 
  

 Eu acredito que, principalmente, a classe pobre. Se não fosse esse grupo, talvez nem 

existisse o educador social.  Por que social? 

Por que existe o educador social? Porque existe algo na sociedade que precisa talvez 

caminhar de uma forma diferente.    

[...] com relação ao lado... eu não gosto de falar do lado social. As pessoas chamam de 

lado social e pra mim dá conotação social. Social é convivência, e convivência se dá em 

qualquer plano da vida [...].   

  

[...] existem situações em que alguém vai ter que intervir e esse é o papel do educador. 

Aí isso está relacionado à escola, relacionado ao planejamento da vida, ao planejamento 

familiar, porque há necessidade dessa interferência [...]. 

Problemas sociais 

e a necessidade do 

trabalho do 

educador social 

A gente sabe que na sociedade em que a gente vive, a criança que não estuda não terá 

um bom trabalho [...].   

Não sou eu que vou fazer a sociedade deixar de ser competitiva, mas que possamos 

enxergar valores dentro das relações que a gente cria.    

[...] se você é educador social, como você educa as pessoas para conviver no meio? 

Então, o que você quer desse meio? O que você espera desse meio? Quais são suas 

perspectivas em torno... em se falando de uma sociedade.  
  

[...] acho que se tem muito a se aprender, muito que quebrar a cara ainda, muito que se 

discutir pra que a gente busque uma sociedade mais digna, a gente busque uma 

sociedade, pra que a gente tenha, não se busque, a gente tá buscando, mas pra que a 

gente tenha uma sociedade menos desigual no poder aquisitivo, na questão do poder 

mesmo [...].   
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[...] eu, como educador, eu acabo também assumindo como um papel meu enquanto 

cidadão também, porque, de uma certa forma, pra que haja uma mudança depois, 

alguém vai ter que interferir, mas acaba sendo uma dificuldade.  

Educador social: 

tem que dar o 

exemplo de 

conduta cidadã 

[...] eu também sou um cidadão que, provavelmente, possa jogar lixo no chão.  
  

[...] tá, eu sou um cidadão que xingo no trânsito, eu sou um cidadão que.. aí eu chego 

pregando paz na comunidade, entende?    

Porque você também é um cidadão e talvez entender você como cidadão é entender 

também o processo que se dá numa comunidade e daí você parte para entender como 

pode ser feito diferente.    

[...] de que vale eu achar que não tem que jogar papel no chão, eu falo, mas as pessoas 

me veem como alguém que faz aquilo e duvida se eu faço ou não. Elas vão continuar a 

fazer o que estão fazendo, porque certamente eu nem experimentei não jogar papel ou 

coisas parecidas.    

[...] talvez a questão do se cuidar mesmo, da questão da aparência, que a gente sabe que 

isso é importante também, sendo que eu não me cuido, eu sou um relaxado. Então, 

certamente, não seria um bom exemplo para estar falando aquilo com aquela pessoa. 

Assim, eu busco ter esses cuidados.  
  

Por mais que eu não queira ser exemplo pra ele, não batalho pra isso, mas, a nossa 

convivência, no dia a dia, faz com que ele veja em você um exemplo positivo [...]. 
  

[...] eu acredito que quando você tem um acumulo de muitas coisas boas, você tem uma 

tendência a trilhar por caminhos bons [...].   

[...] muito daquilo que você fizer vai ter tanto significado pra ele que talvez você não vai 

ter a condição de compreender aquilo, ou a condição não vai te permitir isso.  
  

[...] e como a pessoa te vê na tua atuação. Se ela te ver como alguém, vai, um fanfarrão, 

não é uma boa imagem, sabe? Se ela te ver como um: “Ah, fala o que não faz”, isso não 

é uma boa imagem, porque aquilo que você passa a dizer, passa a não ter muito valor 

[...].     

[...] ter uma postura em que traga confiança ao outro também é importante e isso me faz 

refletir até acerca do meu compromisso em relação ao horário e era uma das 

dificuldades que eu tinha, muito, de cumprir horário [...].   

[...] eu passei a ver o quanto é importante você buscar ser correto dentro de algumas 

ações que parecem simples, mas que refletem naquilo que você é.  
  

 
[...] eu tenho professores que repercutem na minha vida até hoje, de coisas, de como ele 

me incentivava, de como ele me, me... e outros negativamente também, do tipo: Meu 

Deus, eu não gosto de lembrar como ele me olhava, porque aquilo me acuava, aquilo me 

fazia sentir muito pequeno, daí reflete em mim até hoje.  

Professores na 

trajetória do 

educador: 

marcantes  

 

 

Núcleo 3 - Prática, reflexão e teorização: um caminho necessário - 

“Ser educador social é refletir muito em relação a tua prática, àquilo 

que você faz, mas também em relação àquilo que você propõe ao outro” 

 
 Pré-indicadores Indicadores 

Ah, falei então: “dar aula tudo bem, isso é fácil”.  Aula: inicio do 

processo 
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Hoje, eu vejo que é muito mais do que dar só aula, mas, naquele momento, para mim, 

era só dar aula.    

[...] antes de entrar, tinha uma necessidade financeira e eu entrei pra dar aula e 

simplesmente dava aula.    

 
 [...] pelo menos quando eu entrei na instituição, a gente tinha uma coordenadora que 

debatia muito e buscava muito situações de reflexão e isso foi se perdendo ao longo do 

tempo [...]. 
Inicio da reflexão 

sobre a prática 

[...] quando eu entrei a gente falava, a gente refletia muito sobre Paulo Freire, acho que 

mais Paulo Freire, não ia em outros autores não.    

[...] a coordenadora batia muito nessa tecla, tinha alguns educadores que também batiam 

muito nessa tecla [...].   

[...] no começo eu não entendia muita coisa, ia meio que no... Meus planejamentos, eu 

me lembro até hoje, era assim: “Põe uma frase de efeito em cima e a introdução você 

cola isso e isso” E ele era feito dessa forma.  
  

  

 

Houve outros tempos em que a gente discutia mais, mesmo não tendo um profissional 

de fora. Hoje isso não ocorre de uma forma tão veemente.  

Discussão da 

prática com outros 

educadores: 

escassa 

[...] falta muita qualidade na discussão, talvez por essa falta de buscar conhecimentos 

novos.    

Eu acho que a discussão, ela fica muito abaixo do que a gente deve de fato buscar dentro 

uma instituição que lida com um assunto tão sério, como é o nosso.  
  

E eu tô falando porque isso um dia já ocorreu num grau até que bom, e isso não ocorre 

mais. Isso é hoje muito superficial.      

Até o ano passado, eu fui um dos educadores que me posicionava em relação a termos 

um momento na semana em que pudéssemos aproveitar pra pesquisas, pra debates, 

estudo de caso, pra melhor encaminharmos uma situação que a gente não consegue 

durante o dia a dia por conta da rotina.  
  

A gente conseguiu esse dia, só que esse dia foi muito mal aproveitado e esse ano ele 

acabou.    

Nesses dias, eles aproveitaram e até assim, eu era um dos que brigavam para que não 

usássemos o termo livre, porque livre dá conotação de qualquer outra coisa, é... não 

gosto de classificações do tipo: “Ah! Beleza, eu vou porque eu não estou com as 

crianças, então não tô fazendo nada”. Espera aí, eu tenho outras coisas para serem feitas 

[...].   

[...] conseguimos essa quarta, e nessa quarta passou a ser aproveitada para tirar os 

bancos de hora, pra fazer relatórios, pra... relatórios tudo bem, eu acho que entraria, mas 

as nossas reuniões eram feitas só pra se passar recados, a gente não tinha debates, a 

gente não tinha discussões, a gente não tinha momentos de trocar ideias, de trocar... 

acabou sendo muito ruim.  
  

Pelo menos na visão deles e na minha já tava... eu era um dos que reclamei que a gente 

tinha que mudar a metodologia da utilização desse dia, senão não tinha proveito, a gente 

passava um dia empurrando. E aí acabou, esse dia acabou.  
  

Esse ano a gente não vem mais naquele formato, a gente vai perder muito.  
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Agora, eu não sei mais se a gente perde ou a gente ganha com isso, porque se a gente 

não conseguiu dar um sentido de aproveitar aquele dia, de uma certa forma, hoje, nos 

parece que a gente está aproveitando, trabalhado com as crianças. Por outro lado, a 

gente perde o momento que poderia dar mais qualidade ao trabalho. Então, assim, ficou 

nesse impasse.    

Fica mais na ação, e as reflexões são feitas nos poucos momentos que  a gente tem de 

conversa e eu acredito que o efeito não seja o mesmo.    

Acaba sendo uma prática individual dentro das aulas (relacionamento com os demais 

educadores).    

Existem as pessoas com quem eu bato papo, existem as pessoas com quem eu troco 

experiências [...].   

  

Eu acho que você tem que ter alguma consciência em relação ao que você tá fazendo.  

Trabalho: 

conscientização de 

sua importância e 

busca por respaldo 

Eu acho que, num primeiro momento, as coisas foram feitas de forma... por instinto, 

assim, pelo conhecimento trazido da vida, e você vai experimentando [...]. 
  

[...] as coisas foram acontecendo e aí eu comecei a entender... a medida que o tempo foi 

passando, eu fui entendendo a importância do meu trabalho, a importância de cada ação, 

que elas nunca são feitas... elas nunca... elas sempre vão trazer algum tipo de resultado.  
  

  

 Muito, muito, muito, muito (o quanto as formações contribuíram para a prática). É... 

organizar o conhecimento, como eu devo me posicionar também em relação às crianças, 

em relação aos pais.  

Teoria como 

norteadora da 

prática 

Não que eu fizesse de uma forma errada, mas quando você tem o conhecimento, acho 

que você passa a evitar situações que possam até te comprometer no sentido de... vamos 

colocar a questão do abuso sexual que é muito próximo. Por ser homem, a sociedade, ela 

pega muito mais no pé, você fica muito mais em evidência.  
  

[...] entender como isso funciona, entender todo esse caminho me ajuda muito. 
  

E saber que, tá, isso não me isenta de amanhã ou depois isso não me isenta de ser 

acusado, mas me coloca na condição de saber como me posicionar em cada situação.  
  

Na questão pedagógica, metodológica, dividir os temas, é... divisão de atividades que 

possam dar sentido de fato, organização por faixa etária, também, que faz sentido dentro 

de um processo.    

Então, foram conhecimentos que foram se agrupando para dar qualidade ao trabalho.  
  

[...] mas chega uma hora que há sim a necessidade de você trabalhar com a consciência, 

com a pesquisa. Entender melhor os processos, não fazer só porque você acha bonito ou 

acha feio, entender, buscar fazer o que deve ser feito de fato.  
  

Lógico, a gente não vai conseguir a resposta pra todas essas perguntas, mas eu acredito 

que você reduza a tua chance de errar.    

É como você fazer um bolo por instinto, se alguém te perguntar como é feito, você não 

sabe passar. A partir do momento em que você entende como é feito, você consegue 

transmitir para o outro o caminho e, de uma certa forma, o outro pode... ele vai 

conseguir resultados através daquilo, mesmo que ele não faça igualzinho, mas ele vai 

chegar muito próximo daquilo, ele vai ter aquilo como referência, eu acho que é 

diferente.    
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Quanto mais informações você tem, menos chance você tem de errar.    

[...] por isso é importante tá buscando formação, importante tá buscando é... conteúdos 

mais atuais, do que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão discutindo, isso vai 

ajudar muito na prática.    

Acho que o Edgar Morin, que é um escritor francês, que ele fala da complexidade, que 

você nunca deve olhar um fato sob uma perspectiva só, e aí, pra que você não tenha uma 

perspectiva só, você tem que ter muita informação e muita reflexão.  
  

 
 E é por isso que o papel do educador social pra mim é um papel que ele... há a 

necessidade de muita reflexão, porque como que você, enquanto cidadão, provoca, está 

na condição de provocar uma mudança?  

Papel do educador: 

necessidade de 

reflexão 

Ser educador social é refletir muito em relação a tua prática, àquilo que você faz, mas 

também em relação àquilo que você propõe ao outro, senão fica uma situação muito 

moralista.   

[...] criar o hábito de refletir sempre, pra você não recriar hábitos e achar que tá 

mudando o mundo.    

Também a ideia não é se ter uma exigência de ser perfeito, não dá pra bitolar nisso, mas 

eu acho que só o fato de você buscar refletir, eu acho que isso já te traz crescimento.  
  

[...] refletir sobre a conduta, sobre como você faz, pode provocar muitas coisas boas ou 

não e por isso a gente tem que tá sempre atento pra que você busque sempre tentar 

acertar, porque aquilo vai repercutir nele pra vida toda, em muitos casos.  
  

[...] é por isso que eu falo muito da reflexão, não que eu estou buscando a perfeição, mas 

que é uma forma de você estar sempre revendo uma melhor forma de agir, pra que o 

resultado seja o melhor, porque senão a gente mira um ponto e vai e segue cegamente 

naquele ponto e a vida está em constante mudança e aí o que era ontem hoje já não é 

mais e aí você dá com a cara no muro. E continua ali achando que é aquilo e não é.  
  

  

 [...] entra também entra a importância dos estudos o que infelizmente, também, é... 

devido a falta de tempo, eu acho que poderia ser mais, mas acaba não sendo permitido 

por questão de tempo mesmo.      
Reflexão x falta de 

tempo 

De poder ter mais tempo para estudar, de poder ter mais tempo para buscar mais 

informações [...].   

[...] você não tem tempo pra pensar se a tua prática, de fato, está tendo o efeito que tem 

que ter, você vai se mirar apenas pelo números.    

[...] isso acaba não ocorrendo pela falta de tempo (trabalho de forma mais individual).  
  

  

 

Eu acredito que no nosso trabalho, o número é essencial, a gente não pode descartar a 

questão do número, de falar: “Eu me preocupo com a qualidade”.  

qualidade do 

trabalho x 

quantidade de 

educandos 

Eu acho que você tem que falar que se preocupa com a qualidade e com o número 

também [...].   

[...] não dá pra você ser pago pra trabalhar com uma criança apenas, por exemplo, sendo 

que aquilo que você desenvolve pode abranger vinte. E com vinte, você sabe que pode 

dar uma qualidade também, por exemplo. Então, eu acho que você é obrigado a 

trabalhar com vinte, o máximo.    

Por outro lado, o número não é tudo, porque fora o número, você também tem as 

individualidades, os encaminhamentos que você precisa dar de uma forma mais 

individual [...].   
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Você não consegue dar uma atenção a um garoto, como daria se tivesse um 

planejamento um pouquinho mais... assim.  

Planejamento: 

necessário, mas 

nem sempre é feito 

Então, assim, como eu também sou muito crítico em relação a isso, eu acho que talvez 

isso me deixa um pouco mais, é.... não pessimista, mas falando de uma forma mais 

negativa talvez do trabalho nesse sentido de ver o trabalho nessa perspectiva, de um 

trabalho que poderia ter mais qualidade, mas que ele perde a sua qualidade quando não 

há um planejamento adequado, quando não há uma construção que te leve até a analisar 

melhor os fatos [...]. 
  

[...] hoje a grande questão pra mim é o planejamento, porque pra mim, quando você 

planeja, você obtém mais condições de sucesso no seu trabalho. Não é cem por cento, 

mas você consegue organizar melhor as situações.  
  

[...] o planejamento serve até para você avaliar melhor, se você não planeja bem, você 

não avalia bem, você não constrói bem. E eu acho que isso tudo amarra muito e é um 

dos fatores de, de... que te segura de você não crescer tanto como você cresceria se 

tivesse essas coisas um pouquinho mais evo... avançadas.  
  

  

 
[...] eu classificaria como ruim a interferência da instituição nessa formação do educador 

social, se é que ela... Não digo da formação, talvez ela não seja a responsável pela 

formação, mas de... talvez de... Eu não gosto do termo capacitação, mas talvez seja 

próximo disso, sabe? De buscar situações para que os educadores estejam sempre, de 

uma certa forma, buscando novos conhecimentos. Neste momento, eu classificaria como 

ruim. Não é bom.  

Instituição e 

educadores: falta 

de busca por 

capacitação 

Eu acho que é uma via de mão dupla (busca por capacitação feita pela instituição e 

educadores). Eu acho, é difícil, eu não consigo falar de uma situação sem que haja 

interferência de outra.    

[...] essa instituição, de uma certa forma, quando ela também não posiciona situações de 

conhecimento para o funcionário dentro da instituição, isso também gera uma 

desmotivação.    

Porque estamos falando de um assunto em que não existem tantas pesquisas assim. Com 

certeza, em algum ponto, fazemos muita coisa que não virou ciência, não virou 

pesquisa, não virou... pode ser até que seja algo inovador que a gente não saiba, mas a 

instituição não tem esse olhar. Então, acho que isso acaba sendo ruim no ponto da 

motivação.    

E por outro lado, ela também não busca essa direção, esse direcionamento de buscar 

sempre que tenham profissionais diferentes, abordando temáticas diferentes ou temáticas 

semelhantes, para que a gente possa, de uma certa forma, buscar, fazer comparações, 

buscar discutir ou que isso gere discussão entre os educadores, isso não ocorre.  
  

[...] quando a gente olha o cenário de uma forma geral, quando você tem um comando e 

esse comando não valoriza essa interação, essa discussão em grupo ou alguns 

determinados tipos de reflexão, de uma certa forma, o grupo, ele também não expõe 

isso.    

[...] acho que quando você consegue agrupar o ideal dá resultado, mas quando fica solto 

não, porque cada um faz por si e o resultado fica mais difícil de aparecer.  
  

[...] existe uma distância no nosso caso dessas duas relações, de termos reuniões mais 

produtivas em relação ao nosso trabalho [...].   
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Durante esses quatro últimos anos, uma questão que pegou muito para mim, você falou 

do planejamento, pra mim foi a falta de planejamento que a própria instituição teve.  

Falta de 

planejamento 

institucional 

Então, não tem muita lógica, ou seja, tudo que está acontecendo até agora, está 

acontecendo pela capacidade individual de cada um, e é lógico, a capacidade individual 

de até interagir em grupo, isso acaba dando certo, não muito por uma capacidade de ter 

organizado e construído.    

E hoje a gente está passando por um momento ruim de planejamento, não existe um 

planejamento. As coisas, muitas coisas, elas vão se dando simplesmente. Estamos no 

mês de... entramos no mês de março já e não, ainda não fizemos o nosso planejamento 

de 2013. Aí a questão é: como você trabalha até março sem ter um planejamento?  
  

Mas... é... pega muito para mim na questão, quando a  gente para pra falar dessas 

situações. Normalmente eu reclamo bastante, com relação ao planejamento. Estava 

pensando em desistir disso.    

Na última reunião, confesso, fiquei bem quieto, tentando entender melhor essa questão: 

“Por que a gente não planeja”? Sempre tô dizendo em relação a isso, mas isso acaba não 

colando [...]   

  
[...] eu não faria Educação Física. Eu fatalmente faria para a área da Comunicação, 

Jornalismo, ou até mesmo Rádio e TV, que eram as duas mesmo que eu tinha muita 

dúvida.  

Dúvidas em 

relação a qual 

curso de graduação 

fazer 

Eu ainda tinha a esperança de fazer Jornalismo, e aí eu comecei a pensar até... em mim 

mesmo, em me ver de uma forma melhor, do que eu tinha potencial e das minhas 

dificuldades.    

Eu sou muito comunicativo e gosto de conversar com as pessoas, então assim, nessa 

comunicação mais interativa, eu não tenho problema nenhum com ninguém [...]. 
  

[...] analisando com mais tranquilidade, eu percebi que mesmo na minha época de 

escola, eu tinha bastante dificuldade com Português e muita facilidade em Matemática, 

por exemplo.    

E ainda o Português é um ponto fraco que eu sinto que preciso melhorar e ir para o 

Jornalismo era ir diretamente para um ponto que eu tinha uma fraqueza. Então, assim, 

eu tinha que correr muito atrás disso. Esse era um ponto.  
  

Ponto dois: era falar outros idiomas, também não tinha, teria que correr atrás de tudo 

isso.    

E três: não era da área já. Ia terminar com uns trinta anos, ia terminar tendo que 

concorrer com a garotada, sem mercado e ao mesmo tempo que eu já tenho uma questão 

financeira que eu tenho que dar um retorno.  

    

 
 

Então hoje eu já estou formado. Eu sou formado em Educação Física [...].  

Graduação: 

escolha pela 

Educação Física 

Quando eu olhei para o lado da Educação Física, eu fui atleta de handebol por muito 

tempo, quando já tava finalizando, quando eu entrei pra área mais artística, é... eu fiz 

dança, dancei em alguns grupos, é... até mesmo a questão do circo, das acrobacias, das 

acrobacias aéreas, e aí eu olhei pra mim e me vi muito mais dentro de uma área.  
  

[...] quando olhei pro formato da Educação Física, eu me vi a frente de muita gente 

quando terminasse, ao contrário do Jornalismo que terminaria muito atrás.  
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[...] eu optei pela Educação Física, visto que eu já tinha um caminho percorrido muito 

bom.    

E eu não me arrependi (graduação em Educação Física).    

Ter tido muito reconhecimento, reconhecimento dos próprios docentes com relação ao 

conhecimento que eu havia construído [...].   

[...] estava ali na faculdade pra, de uma certa forma, é... talvez ganhar uma melhor 

organização e agregar mais valores científicos [...].   

[...] de uma certa forma acaba reforçando algumas teses que você cria devido a tua 

atuação, mas você não tem aquilo comprovado ou de repente você descobre que fulano 

comprovou aquilo de fato, então você reforça essa tese.  
  

[...] isso foi fazendo com que eu buscasse mais situações e aprimorasse no que eu já 

estivesse, tanto que aí a conclusão da faculdade se deu por esse ponto. Então, assim, o 

ponto do circo que eu citei, o ponto do handebol, que fui atleta, das danças, enfim, e o 

lado educacional também, que já era parte do meu trabalho aqui e que fazia parte da 

educação física também.  
  

  

[...] tenho alguns outros cursos que vieram, ao longo dessa trajetória, que vieram 

complementando o que eu pretendo fazer para poder contribuir nessa minha jornada que 

é ser educador.  

Formação 

continuada: em 

busca de 

conhecimento 

Elas ocorreram (formações) pela necessidade, pela necessidade de entender melhor o 

funcionamento do trabalho.    

A gente fez um, no ano de 2010, um planejamento sobre Cultura de Paz, e a gente teve, 

durante alguns meses, uma formação com o pessoal da Universidade Internacional da 

Paz.    

Eu acho que esse foi o que mais me chamou a atenção, embora eu ache que todos são 

importantes e, para cada momento, uns serão mais, outros menos importantes, mas, é, 

um dos que me chama a atenção e mexe comigo, pra mim é... essa formação mexeu 

muito.    

Você poder trabalhar com Cultura de Paz e, de uma certa forma, buscar situações que 

possam trazer de fato as pessoas a viverem num mundo de paz e principalmente com 

crianças.    

Houve a minha interferência no sentido de me relacionar com as pessoas que vieram 

posteriormente fazer o curso aqui. Eram pessoas que eu tinha contato e quando a gente 

começou o tema, fui atrás delas para ver o que era possível e através disso a gente 

conseguiu fazer essa formação aqui dentro da instituição, onde mais educadores 

puderam participar também.    

  

 
Pensando no circo hoje, que está em construção dentro ainda de um outro formato, que é 

fora das lonas [...]. 

Circo: estudos 

científicos em 

andamento 

[...] a gente não tem um ambiente que você possa falar: “Eu estou me especializando”. É 

pouco.    

Tem um em São Paulo que é um pouco caro, as aulas de circo são muito caras, devido 

aos equipamentos, enfim.    

E essa especialização, não sei se... ela não é uma especialização comprovada, não chega 

a ter diploma [...].   

[...] ela é uma especialização que se dá devido às pesquisas que são feitas no cotidiano, 

no dia a dia, através dos amigos, de vídeos, dos treinos, dos ensaios, dos colegas que 

praticam, que descobrem, e a gente vai construindo dessa forma.  
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Cientificamente, ele passa, ele tá começando a ganhar corpo, tem um pessoal da 

Unicamp que tem trazido um pouquinho mais de resultados científicos, mas ainda é 

muito cedo, tem muita coisa que ainda é questionável pelo fato mesmo de ainda ser 

muito cedo. Tem poucas coisas que possam ou comprovar ou de uma certa forma falar: 

“Não, isso aqui é de uma outra forma”.  
  

 

 

Núcleo 4 – O educador, a instituição e as condições de trabalho – 

“Como um todo, hoje eu vou dizer que tá bom, mas até a página dois” 

  

 Pré-indicadores Indicadores 

[...] talvez tenha me pegado num momento até, não sei se muito bom, talvez em outro 

momento falaria coisas diferentes do que estou falando agora, porque a instituição 

também vive um momento. E esse momento que a instituição vive interfere diretamente 

na nossa vida.  

Momento atual da 

instituição não é 

bom  

A gente saiu de uma gestão muito ruim, pelo menos na minha opinião, de quatro anos, 

independente de questão partidária, até porque continua o mesmo partido, trocou as 

pessoas.    

[...] existe um fundamento, pelo menos lógico, dentro daquilo que eu penso que é um 

dia a gente já ter sido diferente do que a gente é hoje. E a minha questão não é a gente 

voltar a ser o que a gente era, mas que a gente pudesse aproveitar o que é bom e 

construir em cima disso.     

  

 
[...] com relação a instituição, eu não sei assim por quanto tempo mais trabalharei aqui, 

mas, assim, também já começo a ter uma certeza de que já não ficarei mais por tanto 

tempo. Talvez eu não dobre o tanto de tempo que tô aqui e eu vou fazer nove anos agora 

no meio do ano, em julho. Talvez eu não dobre isso, porque a minha vida começa a 

ganhar outras perspectivas [...]. 

Sobrecarga de 

trabalho devido ao 

momento por qual 

a unidade passa 

Nesse momento, lá (unidade Z), tá passando por um momento de transição, de chegar 

educadores novos que estavam de férias e estão voltando agora, educadores que estão 

chegando.    

[...] durante todo esse meu tempo lá, teve muitos momentos de transição [...]. 
  

[...] em muitos momentos, eu acabo ficando com essa turma a tarde inteira, sem as 

trocas. Agora, essa semana, a gente senta pra conversar, então, possivelmente, voltam as 

trocas.    

[...] em muitos momentos, no percurso da unidade Z, vai fazer seis anos agora, eu me vi 

trabalhando sozinho, de chegar e juntar a garotada e ficar com eles a tarde inteira nos 

dois horários, porque não tinha educadores pra trocar [...].  
  

[...] essa foi uma observação que eu, como eu diria, não é comprovo, eu compartilho... 

de que não é acaso. Acaso é um dia, vários dias não é mais acaso (sobre a pesquisadora 

ter visitado a unidade Z, segundo os educadores que estavam presentes, em dias 

atípicos).    

  

 

Vindo nessa escala, quem atende a criança, e aí não tô falando de questão financeira, tô 

falando de questão de suporte mesmo, o educador se torna a figura mais importante 

dessa relação e eu não vejo isso como algo entendido.  

Falta de 

reconhecimento: 

do suporte material 

à questão 

financeira 
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Na Z, devido ao tempo que eu estou lá, há uma necessidade... a gente sente até uma 

necessidade da minha presença por lá, por conta do convívio que já se estabeleceu.  
  

[...] essa era uma questão muito forte aqui dentro da... porque em nenhum momento isso 

era reconhecido (o trabalho dentro da unidade).    

[...] minha questão era sempre na questão financeira: “Por que os educadores ganhavam 

a mesma coisa, independente de quanto tempo tinham entrado?”, sendo que... Isso tinha 

que ser um diferencial, de acordo até com a atuação da instituição e o quanto isso era 

positivo para a instituição.  
  

Então, se em alguns momentos eu fui uma peça tão importante e isso foram em vários 

momentos e isso era comprovado pela fala e por que isso não se refletia na questão 

financeira?    

Eu estava de saída da instituição e me foi feita uma proposta (aumento salarial) pra que 

eu continuasse.    

  

 
Nesse momento, num todo, eu classificaria como bom, sem definir as áreas. Num todo, 

hoje é bom. Mas isso... Esse bom se tornou... ele, ele, ele ficou, virou bom a partir do 

começo desse ano. Até então eu tava pondo em questão algumas situações. 

Satisfação com o 

trabalho: boa, mas 

com ressalvas 

É, com relação à satisfação do meu trabalho em si, eu, eu, eu sou um misto, porque 

assim, envolve a instituição.    

Eu tenho competência para desenvolver um trabalho X, mas você não tem ferramentas 

para que isso ocorra. Então, pra dar aula de perna de pau, eu tive que pegar madeira, fui 

atrás de madeira, prego... Quantas vezes as crianças mesmo traziam madeira com uns 

pregos velhos, eu tinha que tirar de uma madeira e passar pra outra pra poder ter a perna 

de pau e isso acontecer.  
  

A satisfação é ver as crianças andando nessas pernas de pau e fazendo coisas incríveis e 

falando: “Nossa! A gente conseguiu construir..”.    

Como um todo, hoje eu vou dizer que tá bom (satisfação com o trabalho), mas até a 

página dois.    

Eu quero saber qual é o retorno de um material que eu vou ter, porque já tenho 

necessidades. Trabalhando com circo aéreo e tenho necessidade de colchões especiais 

pra que isso ocorra, a garotada tá vindo, tenho um público bom, se esse material não 

vier, eu começo a por em risco essas pessoas e eu não posso fazer isso. Então, vamos ver 

qual vai ser o retorno.  
  

Se vier o retorno (da solicitação de material para a oficina), ótimo, eu vou falar: “Tá 

excelente nessa parte, a satisfação tá lá em cima”.  
  

 
 Por ser um lugar mais afastado (unidade Z), o espaço físico não é tão adequado, aliás, 

ele não é adequado coisa nenhuma. A gente deu uma ajeitada lá pra poder servir. Bom, 

enfim, está servindo, mas não é o adequado.  

 Espaço físico 

unidade Z: 

limitado 

  

 

[...] estamos aqui porque as crianças são as mais importantes do nosso trabalho, a 

hierarquia começa por elas, e não por outro lado, e isso precisa ser entendido.  

Comprometimento 

com o trabalho: 

crianças em 

primeiro lugar, 

mas não no 

entendimento de 

todos 
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Esse é um pensamento até que eu reforcei a ideia lendo “O monge e o executivo”, tendo 

essa idéia da pirâmide invertida, da resposta do: “Por que você tá aqui?”.  
  

Estou aqui por causa das crianças, se não tiverem elas, o meu trabalho acaba, 

consequentemente o trabalho do outro acaba, o trabalho do outro acaba e o trabalho do 

presidente acaba, pronto.    

[...] quem são os mais importantes aqui? As crianças.    

[...] a gente vive numa relação capitalista e que envolve dinheiro    

Assim, também não tô aqui de inocente pregando uma ideia pura e simples assim, ah... 

um idealismo sem fundamento. O ideal era que invertêssemos a pirâmide, mas isso não 

ocorre [...].   

[...] num processo contrário, se essas crianças estivessem pagando, no segundo dia que o 

chefe ligasse e você falasse assim: “Cara, da semana passada pra essa semana a gente 

perdeu cinco crianças, porque eu não estava”. Ele não ia te tirar, porque isso ia causar 

um... Você entende?    

[...] por que que esse entendimento não é feito da mesma forma quando estamos nos 

relacionando com alguém que não está me pagando diretamente?  
  

Sim, sim (objetivo da instituição não é o mesmo para todos os membros da Fundação). 

E deveria ser, sempre.    

[...] se você tem o compromisso que seja com as crianças e você vai resolver o problema 

do relatório que o chefe pediu e as crianças ali ficam e isso se repete por vários dias em 

que o relatório se torna mais importante do que o atendimento à criança, não adianta 

depois você cobrar as crianças.    

[...] a partir do momento que você colocou uma grade com os horários e você tem que 

atendê-las e elas estão ali pra serem atendidas por você, então você tem que estar ali pra 

cumpri-lo. Independente se tem um relatório ou não.  
  

[...] isso é minha visão, uma das dificuldades que eu tenho na instituição, de não dar 

muita bola pra isso. Pode ser o presidente no telefone, se eu estiver no atendimento com 

a criança, ele vai esperar, porque pra mim não há nada mais importante do que o 

atendimento com a criança naquele instante.  
  

[...] socialmente, o Brasil, não vou falar de outros países, porque não conheço, mas no 

Brasil há essa quase que uma regra de respeitar essa hierarquia custe o que custar. E, 

infelizmente, isso me dói muito, porque eu vejo muito de: “Fulano quer que você vai pra 

lá amanhã”, e aí vai, na outra semana a mesma coisa e as crianças ficam a mercê da boa 

vontade.      

 

Núcleo 5 – A atividade realizada na instituição: indo além da prática 

circense - “essa conotação de que o trabalho é feito só enquanto eu tô 

com a criança, fora aquilo eu não faço mais nada” 

 Pré-indicadores Indicadores 

[...] a minha atuação com a garotada vai no sentido de trazer pra esses garotos novas 

perspectivas de se enxergar a vida, desde o garoto que é da favela, que tem poucos 

recursos financeiros e o circo pode ser uma forma de se acessar algumas coisas, como o 

circo pode ser uma forma de você criar esquemas de compreender a vida.  

Circo caracterizado 

como um bom 

recurso pedagógico  

[...] eu vejo no circo um modelo muito forte [...].   



 158 

[...] eu gosto do esporte, não sou contra o esporte, mas precisamos de novos modelos, 

visto que o esporte é competitivo e a nossa sociedade é competitiva.  
  

[...] eu gosto do circo, porque o circo não cria a relação competitiva direta e ele tem no 

seu modelo de atuação a cooperação nata, o que não exclui você ser, dentro da opinião 

do outro, melhor ou pior, a gente não vai excluir isso, porque a tua dedicação vai dizer, 

mas não necessariamente você tem que ser melhor pra ganhar de mim. Você vai ser 

melhor dentro daquilo que você acha que tem que ser. Você vai buscar o teu melhor 

dentro daquilo e o circo tem isso muito forte.  
  

As acrobacias, que são as pirâmides humanas, acho que traz mais ainda e é uma área que 

eu gosto muito de atuar, porque ela cria a relação  do “quem eu sou dentro de um 

grupo?”    

[...] não dizendo quem é mais importante, porque se eu vou fazer uma pirâmide, eu 

tenho que ter a pessoa que é forte, que faz a base, e o que sobe, que é o volante.  
  

[...] a criança chega, viu a pequenininha que sobe em cima da outra, mas o perfil dela 

não possibilita que ela faça isso, e nem por isso ela vai se sentir menor que a outra, 

muito pelo contrário. Porque a outra achou que é importante, ela é importante, porque 

tem alguém que vai ficar embaixo. E a que vai ficar embaixo pode ser ela sim, com 

muito orgulho disso.    

[...] isso já aconteceu nos momentos de me ver conversando e explicando o quanto ela é 

importante dentro da condição que ela traz de vida mesmo e isso pra mim é o modelo 

de... pode ser um modelo a ser seguido dentro de uma sociedade.  
  

  [...] é esta relação que me motiva, de você poder criar situações em que eu preciso dar o 

meu melhor pra que no conjunto nós sejamos melhores. E isso é muito gostoso, isso é 

muito bom.  

Potencial dos 

educandos deve ser 

explorado 

Você não pode excluir os potenciais [...].   

  

 [...] depois que eu comecei a trabalhar como educador, aí eu comecei a enxergar muita 

coisa, a enxergar a importância do conhecimento pra que você pudesse provocar 

transformação de fato [...]. 

Transformação 

como meta de 

trabalho 

[...] buscar entender que transformação a gente fala. Porque hoje em dia a gente fala 

muito de transformação: “Ah! Transformação daqui, transformação dali, transformação 

social”.    

Buscar entender qual é o meu papel de fato e o que eu, com o circo, posso provocar de 

fato em relação a uma transformação.    

É... talvez um exemplo que dê uma conotação melhor de transformação mesmo. É... um 

exemplo, talvez, trabalhar com garoto, talvez a questão do se cuidar mesmo, da questão 

da aparência, que a gente sabe que isso é importante também, sendo que eu não me 

cuido, eu sou um relaxado. Então, certamente, não seria um bom exemplo para estar 

falando aquilo com aquela pessoa. Assim, eu busco ter esses cuidados.  
  

[...]  pra que a gente tenha uma sociedade menos desigual no poder aquisitivo, na 

questão do poder mesmo, aí a gente fala na questão da lei, do poder público que deveria 

batalhar para que houvessem menos milionários e mais pessoas com condições de viver 

uma vida digna.    
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Eu acho que é um trabalho que ainda se tem muito que aprender, muito o que fazer e 

que é difícil, mas não é e exige muito esforço, mas eu cheguei a conclusão que não 

existe nada que você faça que se quiser bem feito você faça sem esforço. Então, assim, 

há de se ter um esforço sim, há de se ter uma dedicação sim pra que saia bem feito.  

Trabalho do 

educador social 

exige esforço, mas 

isso nem sempre é 

reconhecido 

Muito trabalho pela frente.    

[...] essa conotação de que o trabalho é feito só enquanto eu tô com a criança, fora aquilo 

eu não faço mais nada. E aí gera uma visão de que somos folgados, sabe? “Ah! 

Educadores não fazem nada, a gente trabalha muito mais que eles”.  
  

  [...] entender que aquela ação dele não é por acaso e que algo pode ter ocorrido pra que 

ele agisse dessa forma.  
Autoridade x 

autoritarismo 

Porque é muito fácil você olhar pra um garoto e, de repente num ato, de repente numa 

ação que você não aprova muito, você reprová-lo pelo simples fato de achar que tem que 

ser reprovado. Aquele ato que não pode, não pode.  
  

[...] eu posso resolver o problema da atividade, é só eu ser um ditador: “Senta e fica 

quieto”. Agora, será que ele vai entender quando ele sair pro mundo? É essa 

preocupação que eu carrego sempre, de que é necessário eu entender, é necessário eu 

compreender, porque se não houver a compreensão, de nada vale.  
  

[...] no caso de pais, de crianças quando se tornam pais, eram crianças violentadas, 

tornam pais que violentam, ou viram também professores que berram, gritam e acham 

que as coisas são resolvidas a base da força.    

[...] não que isso seja uma lei, mas eu acredito muito que quando você é sincero e ser 

sincero não é dono da verdade, é expor aquilo que você acredita, e ao mesmo tempo 

estar sempre pronto pra mudar essa opinião se você for convencido do contrário [...]. 
  

[...] houve momentos em que o espaço foi tomado por algumas pessoas, alguns 

adolescentes mesmo que trouxeram muito forte essa coisa da rua e que eu tive que ter 

um pulso muito firme pra poder segurar mesmo, de organizar.  
  

Já tive momentos de me ver juntando todo mundo, porque se não fosse uma certa 

autoridade conquistada dentro da comunidade, acho que eu teria muita dificuldade.  
  

Eu vi muitos educadores, às vezes, tentando e recebendo muitos palavrões, sendo 

xingado, sendo ameaçado [...].   

E eu conseguia fazer isso, causava uns estresse, mas ninguém chegava a me ameaçar. 

Muito pelo contrário, depois tava lá falando comigo, mas por conta desse respeito que 

eu construí mesmo na comunidade e isso me dava o direito até de, em alguns momentos, 

sentá-los numa roda e questionar e colocar em xeque mesmo: “Espera aí, o que tá 

acontecendo?”.    

Pra você não chegar na comunidade achando que você é o dono do saber, o dono do que 

é certo e ignorar aquilo que se constrói lá.  

Necessidade de 

respeito à 

comunidade 

Porque é muito simples você falar: eu sou educador e trabalho é... tô sempre objetivando 

uma transformação social, sendo que se as pessoas dessa comunidade, se elas não te 

veem como alguém em que elas possam ouvir, de nada vale o que você faz.  
  

Eu tenho cuidado até de como eu entro na comunidade, porque como eu entro na 

comunidade reflete de como eu vou ser aceito e de como as pessoas vão me ver e eu 

respeito muito cada centímetro daquilo.    
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Desde que eu comecei a trabalhar dentro desse trabalho, independente se a comunidade 

é muito, muito pobre ou menos pobre, eu acho que: respeita.  
  

[...] não dá pra você achar que você é o cara, dono do conhecimento, dono do que vai 

mudar as coisas, que nem eu disse, se as pessoas não vão parar pra te ouvir. E o outro 

lado também. Não dá pra você chegar lá fracassadão.  
  

  

Mas, com relação a diferenças, de dois trabalhos, aqui a gente tá no meio de uma 

comunidade totalmente diferente da comunidade que é da unidade Z, acho que essa já é 

uma grande diferença.  

Comunidades das 

unidades V e Z: 

características 

diferentes, relações 

estabelecidas de 

modos diferentes 

[...] é um ambiente de pessoas muito pobres (comunidade da unidade Z), com pouco 

poder aquisitivo.    

Nesse espaço aqui (unidade V) a gente tem o contrário também. Tem pessoas com poder 

aquisitivo baixo, mas, por outro lado, a gente tem pessoas de poder aquisitivo altíssimo.  
  

Então, aqui (unidade V), a gente tem uma mistura muito maior e isso dá diferença até na 

forma de se relacionar.    

[...] são mundos bem diferentes (unidades Z e V).    

Na comunidade (onde fica unidade Z), por exemplo, nesse instante, ela tá passando por 

um momento de... uma readaptação social, as pessoas tendo que sair, morar em auxílio 

aluguel. Tá bem desorganizado para se organizar de novo. Então é um processo que está 

acontecendo [...]. 

  

  

A presença dos pais é diferente da presença dos pais numa comunidade como a da 

unidade Z, e assim vai.  

Pais das duas 

comunidades: 

características 

diferentes, relações 

estabelecidas de 

modos diferentes 

Lá (unidade Z), o diferencial é que as crianças chegam e se agrupam no espaço e ali elas 

ficam, brincam, brigam, fazem de tudo ali. Diferente daqui (unidade V), que os pais vêm 

junto. Isso, de uma certa forma, me isenta um pouquinho mais. Então, assim, em termos 

de cansaço, eu saio menos cansado daqui do que na unidade Z.  
  

[...] por exemplo, a escola: não existe, se a gente pegar uma família de classe média, 

classe alta, os pais cobram muito a escola dos filhos, talvez até em grau exagerado [...]. 
  

[...] na classe baixa, você encontra muitas, não estou dizendo de todas, mas você 

encontra muitas crianças que os pais não cobram isso, que os pais não acompanham, que 

os pais não tem uma proximidade em relação ao estudo do filho.  
  

[...] muitas vezes, o filho (de pais de classe baixa) já passou até do que o pai estudou.  
  

[...] nas famílias de classe alta, desde muito cedo, as crianças são cobradas em relação a 

isso, então elas também já trazem muito disso, desde muito pequenininhas elas 

apresentam na escola, a família inteira vai assistir elas apresentarem [...]  
  

[...] o pai paga e fica perguntando quando ela vai se apresentar, porque, de uma certa 

forma, é um momento em que o pai quer ver o resultado daquilo que ele investiu. 
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Como educador isso também me incomoda, você ver aquela criança que, de uma certa 

forma, precisa entender esse processo e aí, se ela não tem isso dos pais [...].  
  

[...] se o pai não ensinou pra criança que se jogar papel no meio da rua não é uma coisa 

legal, que isso causa enchente e ele ainda faz isso... e se ninguém disser para essa 

criança, ela vai reproduzir isso.    

[...] se a família não tem isso, eu vejo o educador com o potencial para buscar 

transformar isso, buscar esse entendimento da criança para que ela compreende.  
  

[...] quando a gente fala de uma comunidade pra um garoto, se ele não tiver o apoio 

familiar, a gente coloca as drogas como um passo muito mais fácil do que pegar o 

caminho... .    

[...] (funções do educador) desde discutir assuntos da comunidade até discutir ações 

pertinentes ao garoto com os pais, dar orientação aos pais com relação à criança.  
  

  

você acha que as crianças frequentam a unidade Z por quê? vai desde a necessidade 

fisiológica, uns vão porque dá lanche, e isso acontece, até os que vão porque encontram 

no circo uma forma de mudar de vida, ou na arte uma forma de crescer na vida, ou até 

mesmo não ter o que fazer em casa.  

Do lanche 

oferecido à 

atividade circense: 

motivos para a 

participação dos 

educandos  

[...] eu sempre batalhei pra que se eles (educandos) estão ali era melhor que ficassem por 

ali do que sair, voltar pra casa ou ficar na rua ou qualquer outro ambiente que não fosse 

muito propício.    

  

 
[...] de uma certa forma, as crianças lá, você acaba tendo crianças com... em muita 

situação precária, de vida mesmo, de não terem cuidado necessário, e isso interfere no 

desenvolvimento dela [...]. 

Características dos 

educandos da 

unidade Z: 

marcados pela falta 

[...] isso gera na criança também, muitas vezes, falta de objetividade na vida, ela não 

consegue ter compromissos e isso acaba sendo um ponto de muita dificuldade depois 

construir isso, construir o... construir aquilo que ela não está vendo.  
  

Por que estudar é bom, sendo que comer faz parte da vida? “Eu preciso comer e não 

estudar”.    

O que a gente vê muito é qualquer situaçãozinha desestimula [...].   

Por outro lado, quando você consegue também o papel contrário, são crianças fortes.  
  

Estou dizendo dessa parte que a gente tem dificuldade e que talvez seja uma das partes 

que me incomoda e que eu batalho muito em relação a isso, que é trabalhar com essa 

criança, o quanto ela pode construir a vida dela, o quanto ela pode é... fazer diferente, o 

quanto ela pode fazer bem feito.    

[...] às vezes, não há essa cobrança, não há... Não diria essa cobrança, mas esse cuidado.  
  

É como uma criança que tá aprendendo a escrever e o adulto acompanha ela e elogia e 

mostra os caminhos. A gente pega muitas crianças que não têm isso.  
  

[...] eu vejo isso como um algo que dificulta muito esse acesso a ela, porque é uma 

criança que não liga muito para as coisas.    

Você não consegue criar nenhum nível de exigência, numa construção, porque tanto faz 

como tanto fez. E isso acaba sendo ruim.    
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Por exemplo, teve muitas crianças, principalmente as crianças com histórico é... com 

muitas complicações, elas ensaiam o semestre inteiro e no dia da apresentação não vão 

porque parece que aquilo não fazia sentido, simplesmente.  
  

Dessa condição das coisas fazerem sentido nas vidas dela, sabe? De assumir os 

compromissos, de gostar de cumprir.    

Nessa minha trajetória, eu tive muitos exemplos positivos em relação a isso também, de 

ver garotos e garotas que se descobriram e começaram a entender e que deram sentido a 

própria vida e reconstruir.    

[...] você lida com muitos garotos que crescem na rua e que a lei da rua é o que vale, lei 

do mais forte.    

  

Já fiz muito mais isso, hoje eu faço menos... de recepcioná-las mesmo, de estar com elas 

até o momento da oficina, porque era uma ação preventiva também.  

Ação preventiva 

antes de iniciar a 

oficina: a 

construção de um 

vínculo 

Eu percebi que o fato de recepcioná-los, você cria um vínculo diferente de um vínculo 

de oficina, e você previne muitas ações violentas.    

Esse momento criado na recepção, você quebrava muita coisa nesse sentido. De pegar 

uma bola e ficar brincando no salão com ele de futebol, de ficar batendo corda junto 

com eles ou de ficar andando de perna de pau de uma forma mais natural e igual até, 

muitas vezes até disputando com eles alguns truques de perna de pau e com uns garotos 

que eram muito bons.  
  

[...] nessa relação se dava de igual para igual. Não existia... Quebrava um pouco da 

relação do poder, até porque ele era tão bom quanto, de repente, o que eu oferecia, ou 

até, às vezes, muito melhor do que eu fazia. E eu tinha consciência disso.  
  

Em muitas situações, eu vi o quanto isso melhorava na autoestima do garoto, de poder 

ser importante, se sentir assim, de ser bom e isso impulsionava ele pra fazer outras 

coisas.    

  
[...] isso era uma ação muito comum, de se deixar as crianças ali brincando, tanto que eu 

voltei e agora elas estão entrando num... a gente está entrando num entendimento, mas 

eu estranhei as crianças.  

Rotina da unidade 

sobrepujada pela 

falta de comando 

dos educadores 

Fiquei de férias, voltei, porque elas passaram muito tempo só brincando e aí elas criaram 

as próprias... e de uma certa forma você chega e passa a ser um pouquinho estranho.  
  

É que o tempo que eu tô lá encurta essa distância, mas pra alguém que tá chegando, lidar 

com um grupo que já tá no espaço, que não tem ninguém que de uma certa forma 

direcione, esse grupo caminha para tudo que é lado, eles fazem o que dá na cabeça e 

quando você tenta organizar algo, você tem muita dificuldade.  
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                                                           ANEXOS 

ANEXO 1 - Questionário de nível socioeconômico e cultural: Educador Daniel  

1. Identificação pessoal 

Idade: 31 anos 

Estado civil: União estável 

Número de filhos (se houver) e suas idades: não há 

2. Formação  

 Ensino médio: 

(X) escola pública  (   ) escola privada 

Data de conclusão:_________ 

 Graduação: 

Curso: Educação Física 

(   ) escola pública  (X) escola privada 

Data de conclusão: 2012. 

 Cursos extras realizados Cultura de Paz - Unipaz; Exploração Sexual de crianças e 

adolescentes - CRAMI 

3. Experiências profissionais  

 Experiências prévias  

Onde e tempo de permanência nessas instituições: Oficineiro de malabarismo, departamento 

de Cultura da cidade A, de março de 2004 à julho de 2004. 

 Atual 

Tempo de permanência na instituição em que se encontra: 8 anos e 9 meses 

Na unidade Z: 5 anos e 3 meses 

 Atuações paralelas (se houver): Aula de circo aéreo em um colégio particular 

4. Renda 

Possui dependentes: Não 


