
 

 

 

 
Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar uma síntese da pesquisa de mestrado A construção de identidade do educador social na sua

prática cotidiana: a pluralidade de um sujeito singular, na qual se buscou conhecer características da identidade que o educador

social, de nível universitário, da cidade de São Paulo, vem construindo na sua prática cotidiana. A metodologia desenvolvida para

este estudo constou de um instrumento elaborado pelo pesquisador e preenchido, entre início de março e final de setembro de

2006, por quinze educadores sociais de áreas de formação diversas: Psicologia, Serviço Social e Pedagogia. Verificou-se, dessa

maneira, o perfil socioeconômico e cultural desses educadores, complementando com aspectos qualitativos de sua prática

cotidiana relatada mediante questões semidirigidas e duas cartas propiciadoras de livre expressão. Para a análise, contou-se com

a Psicologia Histórico-Cultural e o diálogo com autores da Sociologia, Pedagogia e Serviço Social. Os resultados analisados

apontaram a desvalorização, a impotência e a resignação como características marcantes dessa identidade em construção. A

precariedade para o desenvolvimento do trabalho e a descontinuidade (principalmente dos Programas de Assistência Social)

sustentam a queixa instaurada no discurso desses sujeitos. Constatou-se também certo apelo à necessidade de aprimoramento

da formação (especialização, qualificação etc.), o que nos levou a pensar na profissionalização desse educador. Apontou-se,

então, a universidade como campo dinâmico de reflexão, discussão, acolhimento e construção de saberes específicos e

facilitadores de ressignificação do trabalho desenvolvido. Isso destituiria, assim pensamos, o caráter "missionário" dessa prática

como um dos álibis da desesperança. 
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