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Resumo: A escola é considerada socialmente como o espaço exclusivo onde se organizam as 

situações de ensino e de aprendizagem. Contudo, historicamente muitas outras instituições e 

espaços têm se dedicado à Educação de forma planejada e intencional, em alguns casos por 

ativismo civil, em outros, por ampliação dos programas e serviços que objetivam executar 

políticas públicas de direitos de cidadania. É nesse contexto que a Educação Social tem se 

fortalecido nas últimas duas décadas como uma ocupação no país, ainda com pouco 

reconhecimento, inclusive dos espaços formativos. Há uma série de compreensões quando se 

fala em Educação Social, mas poucas certezas. No Brasil, a Educação Social já possui uma 

significativa construção teórica e prática, porém, seus(suas) trabalhadores(as) ainda buscam 

seu reconhecimento, tendo em vista que tramitam nas casas legislativas brasileiras dois 

projetos de lei que objetivam regulamentar a atividade ocupacional de educadoras(es) sociais, 

um deles sugerindo a profissionalização da ocupação. Em alguns países como Espanha, 

Portugal, Uruguai e Argentina, a Educação Social já se constitui como área do conhecimento 

organizada, inclusive com curso de Educação Social/Pedagogia Social, em nível de graduação 

e pós-graduação. Sendo assim, buscaremos refletir acerca da conceituação de Educação 

Social,  considerando aspectos a respeito das características de atuação, necessidades de 

formação e organização próprias de educadoras(es) sociais, as lutas e discussões atuais sobre 

a regulamentação de sua atividade ocupacional e uma possível profissionalização da categoria 

e, ainda, como os espaços de sua atuação têm se organizado no país. Para tanto, tem-se como 

principais referenciais Antonio Petrus, Jorge Camors e Érico Ribas Machado, entre outros 

autores europeus e latinoamericanos.  

 

Palavras-chave: Educação Social; Educadoras Sociais; Educadores Sociais; Regulamentação 

ou profissionalização de ocupações; Formação de Educadores Sociais. 

 

 

Introdução 

 

Quando alguém fala sobre aprendizagem ou pergunta sobre alguém que lhe ensinou, a 

grande maioria das pessoas pensam na escola. Sejam exemplos bons ou ruins, a tendência é 

lembrar de algum(a) professor(a) ou alguma aprendizagem escolar. A escola é considerada 

socialmente como “o” espaço onde se organizam as situações de ensino e de aprendizagem. 

Contudo, historicamente muitas outras instituições e espaços tem se dedicado à Educação de 

forma planejada e intencional, em alguns casos por ativismo civil, em outros, em razão dos 
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processos de ampliação e garantia de direitos, outros espaços mais voltados às questões 

culturais e artísticas, entre outras. O fato é que, nesse contexto, a Educação Social tem se 

fortalecido nas últimas duas décadas no país. Mas, ainda com pouco reconhecimento, 

inclusive dos espaços formativos, há uma série de ideias quando se fala em Educação Social, 

mas poucas certezas. 

O objetivo do presente texto é refletir a respeito de como vem se constituindo a área 

da Educação Social no país e os desafios que os trabalhadores da área, educadoras(es) sociais, 

vem enfrentando ao longo dos anos, no que se refere a teorias, práticas, regulamentação da 

ocupação e constituição da identidade ocupacional, no sentido de que se possa compreender 

quem são esses trabalhadores e qual é o seu papel nos espaços onde atua. Tais questões estão 

em pleno avanço no país e, portanto, ainda há uma série de divergências no campo. Em razão 

disso, compreendemos que essa temática deve ser amplamente discutida e investigada, com o 

intuito de fortalecer a luta desses trabalhadores e qualificar a sua atuação. 

Deste modo, o texto está organizado da seguinte forma: um primeiro tópico versa de 

forma breve sobre o início da Pedagogia Social na Europa e como o campo da Educação 

Social vem se estruturando no Brasil; um segundo tópico se propõe a pensar como vem se 

constituindo historicamente o fazer de educadoras(es) sociais no país. 

 

Educação Social e Pedagogia Social: conceitos iniciais e lugar da prática 

 

Uma das primeiras referências da Pedagogia Social no mundo é o alemão Paul Natorp, 

que lançou seu primeiro livro em 1899, no qual faz distinção entre a Pedagogia Social e a 

Pedagogia Individual. No livro, traduzido e publicado em espanhol em 1913, sob o título 

Pedagogía Social: teoria de la educación de la voluntad, o autor propõe uma perspectiva 

comunitária e coletiva do fazer pedagógico, partindo do princípio de que “el hombre sólo se 

hace hombre mediante la comunidad humana” (NATORP, 2001, p. 169). De acordo com 

Hämäläinen (2003), o autor foi fortemente influenciado pela doutrina de ideias de Platão, 

pelas propostas epistemológicas e éticas de Immanuel Kant (1724-1804) e pela teoria da 

educação de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Contudo, foi a partir da década de 1920 

que o educador Herman Nohl, também alemão, passou a promover a Pedagogia Social como 

uma área de atuação profissional, tendo como base a filosofia hermenêutica da ciência, pois, 

“após a Segunda Guerra Mundial, a abordagem hermenêutica original tornou-se mais crítica, 

revelando essa atitude em relação à sociedade e levando em consideração os fatores 

estruturais da sociedade que produzem sofrimento social (HÄMÄLÄINEN, 2003, p. 70, 

tradução nossa). 



 

 

Cabe salientar assim que, a Pedagogia Social como pensamento e ação é mais antiga 

do que o conceito ou o uso do termo. Seus fundadores não utilizavam a nomenclatura, mas 

suas práticas baseavam-se em tentativas de encontrar soluções educacionais para problemas 

sociais. Desse modo, podem ser considerados pioneiros da Pedagogia Social os educadores 

que se voltaram para questões referentes à pobreza e outras formas de sofrimento social, como 

Johann Amos Comenius (1592-1670), Johann Heinrich Pestalozzi e Friedrich Fröbel (1782-

1852). Ao citar indiretamente o importante autor alemão Mollenhauer (1959), Hämäläinen 

(2003) destaca que “em termos de história social, a origem da ação pedagógica social está 

firmemente ligada aos processos de industrialização e urbanização, que causaram novos 

problemas sociais ao fragmentar a ordem social da sociedade de classes agrária tradicional” 

(p. 71, tradução nossa). 

No Brasil, em meados dos anos 1960, a instauração de práticas educativas no campo 

social inaugura, ainda que timidamente, a Educação Social que, a partir de suas peculiaridades 

na área da Educação, tensiona a abertura de um espaço dedicado à reflexão, formação e 

pesquisa, trazendo a Pedagogia Social para o contexto brasileiro. A Pedagogia Social mais 

conhecida no Brasil, de tradição Espanhola e com diferentes vertentes, tem sido utilizada e 

entendida no país, até o momento, como uma das principais ciências que se propõe a estudar a 

Educação Social.  

A grande maioria dos autores brasileiros que tem se dedicado ao tema têm 

compreendido, assim como os autores espanhóis, que a Educação Social se refere ao campo 

prático, o campo de atuação do educador social, e a Pedagogia Social se trata da ciência que 

se propõe a pensar o fazer desse profissional (RIBAS MACHADO, 2014). Nesse sentido, os 

dois termos vêm sendo usados quase como sinônimos. Assim, cabe ressaltar que, no Brasil, se 

tem buscado compreender a Educação Social e a Pedagogia Social em um processo dialógico, 

no intuito de superar a tradicional dicotomização do pensamento ocidental positivista. 

Entretanto, ressalta-se que a Educação Popular dialoga com pressupostos da 

Pedagogia Social e contribui também para a reflexão, para a prática e para a instauração da 

Educação Social de forma significativa no contexto brasileiro (RIBAS MACHADO, 2014). A 

tradição da Educação Popular de base Freireana no país influencia principalmente “as 

educações” que ocorrem fora do espaço escolar, como nos Movimentos Sociais, Partidos 

Políticos, Sindicatos, associação de moradores e outras Organizações Sociais que têm a 

transformação social como princípio ou objetivo. No entanto, segundo Streck e Esteban 

(2013, p.8), os lugares da Educação Popular não são estáticos tampouco seus referenciais 

teóricos, os autores afirmam que a Educação Popular se reinventa em diferentes espaços e tem 

a capacidade de incorporar novas teorias sem perder o espírito que a alimenta.  



 

 

Silva e Machado (2013), apontam a contribuição da teoria de Paulo Freire como 

importante fundamentação teórica da Pedagogia Social brasileira. Santos e Paulo (2017), 

consideram a Educação Popular como uma inspiração para a Pedagogia Social, uma 

“referência mobilizadora da ação educativa no campo social” (SANTOS e PAULO, 2017 p. 

160). Deste modo, historicamente, uma parte significativa de educadoras(es) sociais tiveram 

contato com essa perspectiva em algum momento de sua trajetória, na militância ou na 

formação. O que não quer dizer que suas práticas reflitam coerente e necessariamente os 

princípios da Educação popular. 

Contudo, uma das questões mais levantadas quando se fala em Educação Social é: mas 

não é toda a Educação social? Nesse sentido, faz-se referência a Morales (2016) que ressalta 

que o “sobrenome” social, aplicado à pedagogia ou à Educação, serve para reivindicar uma 

parte da Educação que tem sido historicamente esquecida. Trata-se, portanto, de uma 

intencionalidade política necessária para que a Educação possa se ocupar do social, pensando 

nos processos educativos e pedagógicas que ocorrem fora de um currículo preestabelecido, 

fora do processo formal de educação, mas que não deixam de ser importantes para as Ciências 

da Educação e para o bem-estar social dos sujeitos.  

É nessa perspectiva que se defende a importância do investimento em estudos que se 

dediquem à Educação Social e à Pedagogia Social e contribuam para a consolidação da área a 

partir da produção de conhecimento antropologicamente situado, mas que busque aprender 

criticamente a partir das experiências de outros países. 

A Educação Social é uma área multidisciplinar, haja vista a complexidade do ser 

humano e dos processos que o compõe. Entretanto, defende-se que o fazer dos educadoras(es) 

sociais se refere essencialmente à área da Educação. Utiliza-se como exemplo a grade 

curricular do curso de formação de educadores na área da Pedagogia Social da Università 

Pontifícia Salesiana di Roma (UPS), Roma-Itália, que é composta por disciplinas das quais 

31,2% são pedagógicas, 14,6% são psicológicas, 14,6% são humanísticas, 12,5% são 

sociológicas, 12,5% são técnicas e de animação cultural e 4,2% são jurídicas (CALIMAN, 

2006). Fica evidente, então, a predominância das disciplinas pedagógicas, reforçando a ideia 

de que o fazer desse profissional é eminentemente pedagógico, apesar da necessidade de 

nutrir-se de conhecimentos advindos de outras áreas. Nesse sentido, a Educação Social 

poderia ser considerada uma área, ou subárea, dentro das Ciências da Educação. 

Mas na prática, onde e como acontece a Educação Social? A que se refere 

exatamente? Esse tem sido um esforço de diferentes pesquisadores e trabalhadores(as) da 

área: construir algumas compreensões mais coesas. Até o momento, no Brasil, a Educação 

Social tem se dado principalmente pela via das políticas de assistência, através de serviços de 



 

 

cunho social e educativo, planejados e executados por diferentes trabalhadores(as), tais como: 

educadora e educador social, assistentes sociais, pedagogas(os), psicólogas(os), cientistas 

sociais, entre outros(as). Contudo, destacamos que os fundamentos e as práticas de 

educadoras(es) sociais diferenciam-se das desses(as) outros(as), pois, tem seu foco nos 

processos educativos/pedagógicos. 

De modo geral, sua atuação junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, 

prioritariamente em situação de violação de direitos, se refere a estruturar e desenvolver 

atividades que possam ampliar o repertório de ação desses sujeitos no mundo, em espaços de 

garantia de direitos. Sua atuação deve primar pela promoção de sujeitos conscientes e críticos, 

autônomos e ativos nos mais variados processos humanos, de modo que possam, por eles 

mesmos, fazer escolhas e construir suas trajetórias de vida.  

A construção de conhecimento nesses espaços se refere às áreas mais variadas 

possíveis, não há pois um conhecimento hierarquizado e organizado de antemão através de 

um currículo. O papel da educadora e do educador social é sistematizar sua ação e suas 

propostas pedagógicas de acordo com o interesse, os saberes prévios, as necessidades e as 

potencialidades dos educandos, de acordo com as propostas de cada serviço, mas, de modo 

geral, possibilitando que o(a) educando(a) seja investigador(a) e ativo nos processos 

educativos nos quais participa. 

No Brasil, a Educação Social vem acontecendo em instituições públicas de variadas 

áreas, como: saúde – hospitais e Centros de Atenção Psicossocial –, educação – escolas –, 

assistências social – Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de 

Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) –, segurança – penitenciárias, bem 

como em instituições privadas, principalmente as Organizações da Sociedade Civil (OSC)
4
, 

que, em boa medida, vem executando as políticas de assistência social e os programas de 

aprendizagem, no país.  

Assim, seriam os cursos de Licenciatura em Pedagogia adequados para a formação de 

educadores sociais? Silva, Neto e Moura (2011) argumentam que não, já que os cursos de 

Pedagogia estão centrados na formação de educador para a educação escolar. Apesar da 

Educação Não Escolar estar contemplada nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN para o 

curso de Pedagogia, Severo (2018) ao investigar os Projeto Pedagógico do Curso (PPC)  de 

Pedagogia de  vinte universidades brasileiras, constatou que a Educação Não Escolar  aparece 

apenas em citações das DCN, em nenhum PPC foi apresentada conceitualmente ou como 

                                                             
4
 A partir da Lei Federal 13.019/14, de 2016, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil, evidenciou-se uma nova denominação para as antigas “Organizações Não-Governamentais 

(ONGs)”, entidades sem fins lucrativos que celebram parceria com o poder público, denominando-as como 

Organizações da Sociedade Civil (OSC). 



 

 

campo de atuação do Pedagogo, além disso o autor identificou uma tendência nos PPCs que 

privilegia o magistério escolar. 

Ainda que os PPCs  contemplassem a Educação Não Escolar, não necessariamente 

contemplariam a Educação Social, pois a Educação Não Escolar abrange todos os espaços 

educativos fora da escola como em museus, academias de ginástica, unidades de conservação, 

empresas, entre outros, mas, segundo a nossa compreensão, a educação nestes espaços só se 

configura como social se objetiva  a promoção da cidadania, a proteção social daqueles tidos 

como em situação de risco e vulnerabilidade social, geralmente vinculado às políticas de 

assistência social. 

 

Educadoras e educadores sociais em busca de reconhecimento: lutas pela 

valorização da ocupação no Brasil 

 

Antes de descrevermos algumas das ações da luta de educadoras(es) sociais no Brasil 

pela valorização social do seu trabalho, precisamos definir um pouco mais a categoria 

reconhecimento. O significado de reconhecimento com o qual estamos trabalhando aqui é 

desenvolvido conceitualmente por Axel Honneth, filósofo alemão vinculado a Escola Crítica 

de Frankfurt, em uma de suas principais obras, “Luta por Reconhecimento: a gramática moral 

dos conflitos sociais” (2003). 

Assim como Paulo Freire, Honneth também vai se inspirar nos escritos de Jena do 

jovem Hegel para afirmar que é da condição humana a necessidade por reconhecimentos 

recíprocos intersubjetivos para a plena realização individual e social dos sujeitos, ou seja, as 

pessoas só se reconhecem como sujeitos de valor e de direitos individuais e sociais quando 

estabelecem relações sadias de reconhecimentos umas com as outras. As sociedades 

ocidentais modernas estabeleceram histórica e socialmente três diferentes formas de 

reconhecimentos recíprocos: a esfera do amor; a esfera do direito; e a esfera da contribuição 

social. Resumidamente, podemos explicar as três formas de reconhecimentos recíprocos da 

seguinte maneira: expressamos reconhecimento recíproco na forma do amor ao zelar pelo 

bem-estar físico das outras pessoas; expressamos reconhecimento recíproco na forma do 

direito ao acesso zelar pelo acesso equitativo das pessoas a todos os direitos (civis, políticos e 

sociais) e obrigações cidadãs da sua comunidade jurídica; por fim, expressamos 

reconhecimento recíproco na forma da contribuição social quando consideramos 

adequadamente o trabalho social de cada pessoa. Quando não há o estabelecimento de 

relações sadias de reconhecimento recíproco em qualquer uma das esferas, estamos diante de 

uma experiência de desrespeito. 



 

 

É a última forma de reconhecimento recíproco, a contribuição social, que nos interessa 

quando falamos em processo de valorização social do trabalho realizado por educadoras(es) 

sociais. Utilizando-se de estudos de Hegel e Durkheim, Honneth (2008) investiga se o sistema 

capitalista dotou o trabalho social de alguma função essencial para a coesão social. Somente 

se estiver dotado de alguma força normativa que o próprio sistema capitalista tenha lhe 

conferido, o âmbito do trabalho será uma categoria válida para uma crítica imanente à ordem 

social capitalista e poderá ser um espaço de potenciais lutas legítimas por reconhecimento. 

Analisando a nova organização do trabalho social que se estabelecia em suas épocas, o 

capitalismo industrializado, Hegel e Durkheim argumentaram que as pessoas só aceitariam 

livremente participar dela e permanecerem fiéis às suas regras pela força de determinadas 

promessas do sistema: uma recompensa (renda) que lhes permitisse garantir para si e para as 

suas famílias o mínimo de dignidade estabelecido socialmente e a manutenção de uma 

estrutura mínima (organização e complexidade) das atividades de seus trabalhos, de tal forma 

a manter o sentido do trabalho e a estima social do(a) trabalhador(a). Mas, por óbvio, um 

sistema orientado para o lucro não teve (tem) a capacidade de cumprir essas promessas, 

ficando a cabo dos(as) próprios(as) trabalhadores(as) lutarem para que elas sejam cumpridas. 

Eis o que justifica a luta de educadoras(es) sociais pela valorização social do seu trabalho, 

expressa em melhor renda e estruturação. 

A prática de atividades que possam ser identificadas e descritas como Educação Social 

já existem no Brasil há muitos anos. Nesse sentido, baseados na divisão temporal que 

Assumpção (1993) faz para falar da constituição das organizações não-governamentais 

(ONGs) no Brasil, podemos traçar um paralelo e apontar quatro momentos da conformação 

do trabalho de educadoras(es) sociais como uma ocupação no Brasil: (1) as décadas de 1950 e 

1960, com experiências de voluntariado motivadas pela religiosidade e/ou pela militância 

política; (2) as décadas de 1970 e 1980, a redemocratização política do país e a 

profissionalização das ONGs; (3) a década de 1990 até os dias atuais, a institucionalização das 

Políticas Públicas de Assistência Social e a transformação das(os) Educadoras(es) Sociais em 

trabalhadoras(es) do Estado; e (4), nos últimos 30 anos, as experiências de organização 

autônomas de Educadoras(es) Sociais no Brasil, as associações e os fóruns. Vamos resumir 

esses quatro momentos. 

(1) Nos anos 1960, algumas pessoas atuavam como “educadoras(es) de base” em uma 

proposta da Igreja Católica inspirada nas Escolas Radiofônicas da Colômbia, o Movimento de 

Educação de Base (MEB). A proposta, que tinha como objetivo principal a alfabetização de 

jovens e adultas(os) das regiões mais empobrecidas do Brasil, mas, em realidade, ia muito 

além disso pois, juntamente com o processo de alfabetização propunha a conscientização e 



 

 

organização política dos grupos populares. No MEB existiam coordenadores (em geral os 

bispos das dioceses), supervisoras(es), professoras(es)-locutoras(es) e monitoras(es)as. São 

as(os) últimas(os) que serão identificadas(os) como “educadoras(es) de base”. No final da 

década, buscando maior autonomia no trabalho, essas instituições se secularizaram, rompendo 

ou ressignificando seus vínculos religiosos e passaram a se identificar como Centros de 

Educação Popular (CEPs). Em geral, o trabalho nesses centros de assessoria e apoio a grupos 

populares era voluntário e motivado por engajamentos religiosos ou políticos (de espectro 

progressistas e de esquerda).  

(2) Aos poucos, os CEPs foram tornando-se mais institucionalizados e o trabalho 

dentro deles foi adquirindo as características das relações de trabalho assalariado entre os anos 

1970 e 1980, momento em que as instituições civis que organizavam e executavam esses 

trabalhos reivindicaram para si uma identidade institucional singular, a de serem ONGs. Essa 

mudança foi, em boa parte, impulsionada pela necessidade em responder uma demanda da 

outra ponta de parcerias em que se sustentavam as entidades, além das bases populares, as 

agências de financiamento internacional da Europa ou da América do Norte, que passaram a 

exigir projetos de trabalho e relatórios dos impactos sociais das atividades executadas 

formulados e validados por especialistas que tivessem formações universitárias. As pessoas 

que trabalhavam nas ONGs eram, em geral, cristãos e/ou marxistas, “eram pessoas que 

cultivavam uma atitude negativa com relação aos valores do mercado, procurando manter-se 

distantes dele em profissões e projetos” (ASSUMPÇÃO, 1993, p. 123), ou profissões-

projetos. Buscavam uma atividade mais caracterizada como “emprego-militância”. As ONGs 

eram espaços de trabalho ideal para essas pessoas. O espaço de trabalho mudava, o trabalho 

mudava, e a preparação, ou os saberes, habilidades e atitudes necessárias para se executar o 

trabalho, também mudavam
5
. 

(3) Posteriormente, com a reabertura democrática dos anos 1980 e a constituinte de 

1988, em que a assistência social é incluída como um direito de cidadania e a sua garantia 

compreendida como um dever do Estado, há uma modificação do papel que as ONGs 

exercem na relação entre Estado e sociedade civil. Elas passam da ênfase em um engajamento 

político para um engajamento civil, em que trabalham em parceria com o Estado mediando o 

acesso e a garantia à Assistência Social, principalmente, e a outros direitos de cidadania. 

Essas alterações não modificam apenas o tipo de relação que trabalhadoras(es) 

identificadas(os) como Educadoras(es) Sociais tinham com as instituições que lhes 

proporcionavam espaço de trabalho, modificaram também o caráter do próprio trabalho de 
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educação no campo social e, consequentemente, o perfil dessas(es) trabalhadoras(es). Assim 

como modificaram os conhecimentos e as habilidades necessárias para a realização do 

trabalho. Somente boa vontade, dedicação e um desejo humanístico de fazer o bem ou auxiliar 

a(o) outra(o) não eram mais suficientes para a execução de um trabalho que se colocava, em 

nome do Estado, como mediador de garantia de direitos, em geral, dos grupos sociais cujos 

cotidianos de vida continham as mais complexas situações de misérias materiais e simbólicas, 

violências de todo tipo e, principalmente, a de violação de direitos. 

(4) A última etapa da nossa historicidade da conformação do trabalho de 

educadoras(es) sociais como uma ocupação no Brasil apresenta uma lista das iniciativas 

autônomas de mobilização e organização de Educadoras(es) Sociais no país de forma a 

exemplificar a tomada de consciência e a apropriação de uma identidade como categoria 

ocupacional que compreende a importância e o impacto do seu trabalho na e para a sociedade 

e busca estratégias para divulgar publicamente essa importância com o objetivo de reivindicar 

formação, melhores condições de trabalho e renda e, principalmente, maior prestígio social do 

seu trabalho: Encontros Nacionais de Educação Social (ENES) [2001, 2002, 2004, 2006, 

2008, 2012, 2017]
6
; Associação de Educadores Sociais do Ceará [2004]; Associação dos 

Educadores Sociais de Curitiba e Região Metropolitana [2005-06]; Associação Brasileira de 

Educadores Sociais [2006], que depois torna-se Associação Brasileira de Pedagogia Social 

[2010]; Congressos Internacionais de Pedagogia Social (CIPS) [2006, 2008, 2010, 2012, 

2015, 2018]; Proposição do PL nº 5346/2009, que dispõe sobre a criação da profissão de 

educador e educadora social e dá outras providências [2009]; Associação dos Educadores e 

Educadoras Sociais do Estado de São Paulo [2009]; Associação dos Educadores Sociais de 

Maringá [2012]; Proposição do PL nº 328/2015, que dispõe sobre a regulamentação da 

profissão de educadora e educador social e dá outras providências [2015]; Associação 

Brasileira de Educação Social e Pedagogia Social - EdusoBrasil [2017]; Associação Nacional 

de Educadores e Educadoras Sociais [2017]; Fórum Municipal de Educadoras e Educadores 

Sociais de São Leopoldo [2010]; Fórum Municipal de Educadoras e Educadores Sociais de 

Porto Alegre [2016]; e o Encontro Estadual de Educação Social do Rio Grande do Sul [2016, 

2017, 2018])
7
. 

Toda esta trajetória de organização dos Educadores e das Educadoras Sociais no Brasil 

em busca de identidade e reconhecimento já alcançou alguns resultados como os dois projetos 

                                                             
6
 Indicação do ano de fundação das associações ou de realização dos eventos. 

7 Ainda podemos citar aqui, porém sem precisão de datas, os Encontros Estaduais de Educação Social do Paraná 

(Eduso-PR), os Encontros Estaduais de Educação Social de Vitória (Eduso-ES), os Encontrões de Educação 

Social de Maringá, todos com mais de uma edição, e o Encontro Estadual de Educação Social do Rio de Janeiro 

(Eduso-RJ) e o Encontro Brasileiro de Educação e Pedagogia Social (EBEPES) que serão realizados ainda este 

ano. 



 

 

de lei que tramitam no Senado Federal. Ambos os projetos (PL 5346/2009 e  PL 328/2015) 

versam sobre a regulamentação das atividades de educadoras(es) sociais no Brasil, e ambos 

buscam definir quem são os educadores e as educadoras sociais, qual é a sua área ocupacional 

de atuação, o nível mínimo de escolaridade necessário para o trabalho e quais as suas 

atribuições, anunciando mais um capítulo na história da Educação Social no Brasil.  

 

Considerações Finais 

 

Como pode ser observado a Educação Social acontece no Brasil de forma mais ou 

menos organizada há décadas; vem sendo estruturada progressivamente e, nos últimos anos 

tem se tornado objeto de estudo de pesquisadores(as) nacionais, reflexo também do 

movimento das(os) educadoras(es) sociais conforme apresentamos anteriormente. Fato é que, 

atualmente não há um consenso entre os(as) pesquisadores(as) nacionais e nem entre as(os) 

próprias(os) educadoras(es) sociais sobre a constituição de uma Pedagogia Social brasileira,  

enquanto ciência que estuda a Educação Social, e nem sobre a formação mínima adequada 

às(aos) educadoras(es) sociais. 

Sabe-se, contudo, que ainda há um longo caminho a ser construído de modo que teoria 

e prática possam assumir aspectos importantes que são específicos do campo educativo social 

no Brasil e na América Latina. Nesse sentido, se faz importante um diálogo constante entre 

os(as) trabalhadores(as), as(os) educadoras(es) sociais, outros(as) profissionais que têm 

atuado na área, pesquisadores(as) e as comunidades que participam dos espaços da Educação 

Social, a fim de construirmos uma fazer antropologicamente situado, no qual todos os sujeitos 

têm papel ativo. 
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