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Prefácio

Isabel Baptista

Professora Associada da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica

Portuguesa (FEP-UCP)

Profissionais do desenvolvimento humano - Criadores de futuro e de esperança

Para que possamos forjar futuros pacíficos, justos e sustentáveis, num mundo cada vez

mais frágil e ameaçado, é preciso saber reafirmar o poder transformador da educação,

como nos lembra o último Relatório da Comissão Internacional para a Educação da

UNESCO (2021). Uma educação que seja acessível a todos e a todas, sem exceção. Mas

também, ou sobretudo, uma educação qualitativamente diferente, uma educação que se

quer mais solidária e mais atenta às necessidades reais das pessoas e das suas

comunidades. Neste contexto, os educadores sociais desempenham um papel crucial,

ajudando a abrir horizontes de realização humana onde impera a escuridão e a

desesperança.

Enquanto profissionais da relação pedagógica, os educadores sociais estão preparados

para colocar a sua autoridade técnico-científica ao serviço da liberdade dos outros, em

particular dos mais desfavorecidos e vulneráveis. Esta é, certamente, uma das mais

nobres e mais desafiantes missões humanas que, como tal, requer o domínio de

competências muito próprias. Os educadores sociais atuam junto de pessoas de todas as

idades e numa diversidade de territórios de intervenção, procurando respeitar as pessoas

na  plenitude  da  sua  dignidade  humana,   isto  é,   valorizando-as  em  função  das  suas 

potencialidades e não apenas, ou principalmente, a partir de um diagnóstico de

dificuldades. Essa crença na educabilidade pessoal e social de todas as pessoas e o

desempenho de um leque vasto de funções, numa relação de grande proximidade com os

educandos e os seus contextos socioculturais, investe a profissionalidade dos educadores

sociais de grande importância. Sem qualquer margem para dúvidas, os educadores

sociais são promotores privilegiados de desenvolvimento humano.

Por outro lado, e como sabemos, em educação social importa o que fazemos, mas

também, ou sobretudo, a forma como o fazemos, justificando a necessidade de uma

formação exigente, enquadrada pela Pedagogia Social. Construir um mundo melhor

através da Pedagogia Social significa potenciar o aparecimento de respostas

socioeducativas técnica e eticamente sustentadas, pertinentes e inovadoras. Para tal, é

necessário dar a devida atenção às condições de capacitação subjetiva, profissional e

cívica dos próprios educadores sociais, destacando aqui a responsabilidade das

instituições de formação inicial. Julgo que os testemunhos de reflexão escrita partilhados

nesta publicação são um exemplo bem ilustrativo desse tipo de compromisso,

evidenciando o poder reflexivo de cada autor/a e, dessa forma, os traços de uma

profissionalidade relevante e distintiva. 
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Introdução

O trabalho que agora se apresenta materializado neste e-book intitulado: ES + Os

contextos de intervenção do Educador Social, trata-se de um trabalho colaborativo

realizado no âmbito da Unidade Curricular de Pedagogia Social, do plano curricular da

Licenciatura em Educação Social, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do

Instituto Politécnico de Portalegre, no ano letivo 2021-2022.

Assim, partindo dos objetivos da referida unidade curricular, particularmente no que às

intervenções socioeducativas do educador social diz respeito, foi lançado como repto à

turma que cada elemento, com base nos conteúdos abordados, refletisse acerca dos

contextos da profissão partindo da seguinte questão: Onde trabalha o educador social?.

Neste seguimento, as reflexões foram-se construindo, dando corpo ao e-book em apreço,

o qual se constitui como uma continuidade do trabalho encetado no ano letivo anterior,

1.º ano em que a licenciatura em Educação Social abriu na ESECS, com a elaboração do

primeiro e-book que partiu da questão: Educador Social é?. Cremos que, à semelhança do

trabalho anteriormente apresentado, também este se poderá traduzir num instrumento de

estudo/investigação para os estudantes de Educação Social e, igualmente, para

profissionais com interesse neste domínio, por um lado, e contribuir para a clarificação

e/ou construção do perfil do educador social, assim como dos contextos de intervenção

socioeducativa, por outro.

Estruturalmente, organizámo-lo em quatro partes. A primeira parte, o prefácio

denominado Profissionais do desenvolvimento humano - Criadores de futuro e de

esperança, da autoria da professora Isabel Baptista,  da Universidade Católica Portuguesa 

(FEP-UCP), académica de referência sobejamente conhecida e reconhecida no âmbito da

pedagogia social, em Portugal e no estrangeiro, remete-nos para as potencialidades e

nobreza da profissão do Educador Social, “enquanto profissionais da relação pedagógica”

capazes de atuar e intervir ao serviço do bem comum, nos mais diferenciados contextos e

com distintos públicos, tendo como referência a pedagogia social. Segue-se a introdução,

na qual se justifica e contextualiza a realização e âmbito do trabalho, dando-se,

igualmente, conhecimento relativamente à estrutura do mesmo. A terceira parte, o

enfoque deste e-book, tal como o título nos sugere: Os contextos de Intervenção do

Educador Social, remete-nos para a reflexão acerca da multiplicidade de contextos onde o

educador e a educadora social podem intervir, constituindo-se em vinte e sete subpontos

nos quais cada estudante reflete acera do âmbito da intervenção socioeducativa, deste

privilegiado profissional de desenvolvimento humano, junto de diferentes públicos em

situação de vulnerabilidade e/ou exclusão social. Finalizamos com uma pequena reflexão

acerca do processo da construção deste trabalho cooperativo que se revelou muito

significativa para todos os intervenientes, antecipando lógicas de trabalho desejáveis em

quaisquer profissionais do social e imperativas nos educadores sociais, dadas as suas

acrescidas responsabilidades na construção de “futuros pacíficos, justos e sustentáveis,

num mundo cada vez mais frágil e ameaçado” como nos sugeriu Baptista no prefácio.
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Contextos da Educação Social





O papel do Educador nas Mediações Socioeducativas
Ana Beatriz Costa,1.º Ano Licenciatura Educação Social

A Educação Social tem um papel importante, pois é uma educação que assenta no

paradigma da “educação ao longo da vida”, a qual vai ajudar na relação dos indivíduos

com a comunidade e nas suas relações com o outro. Assim, o/a Educador/a Social vai

criar projetos educativo-comunitários. A palavra educar é o que vai definir o educador,

que enquanto mediador educativo e comunitário vai ter uma relação entre “escola, família

e comunidade local”. O educador vai ser interlocutor e vai dar voz às pessoas,

promovendo uma “cultura de participação cívica” numa lógica de "autodesenvolvimento

social”.

A educação ganhou uma perspetiva diferente pois, com vista à transformação e à

mudança, hoje em dia pensa-se de maneira diferente em relação à palavra educação

(Azevedo, 2015), a qual é vista como educar uma sociedade, ajudar o outro, fazer a

mudança. Antes, a base era criar um “programa institucional” que mostrava que a

educação era uma “forma escolar”, no qual se ignoravam os outros contextos.

Segundo Canário (2009), a comunidade vai ajudar a estabelecer ligações entre os vários

contextos e atividades educativas e é a partir dela que os indivíduos se vão desafiar e vão

aprender. A formação ao longo da vida é importante porque as pessoas estão

constantemente a aprender e a educar, sendo que é partir de uma comunidade, de lidar

com outros contextos e com outras pessoas, que vamos aprender mais sobre nós e

sociedade.

Importa mudar o pensamento sobre a relação entre escola e sociedade, que sendo coisas

distintas,  acabam  por  se  interligar.  A  escola  é  mais abstrata, ela vai-se distanciar das 

preocupações sociais e é uma organização que vai reconfigurar as nossas experiências,

que em termos pessoais vão ter impacto na nossa vida escolar. Por outro lado, a família

tem um papel "sócio-afetivo", ela ajuda a criar personalidade a cada pessoa; o contexto

em que nós nascemos vai ser refletido em nós, a escola vai ter um papel importante na

inserção dos indivíduos que têm outra cultura e é a partir dela e o meio onde nascemos

que nos vai ajudar a inserirmo-nos na sociedade.

Segundo Valério (2009), existem muitas contradições entre o “sujeito” e o “agente de

educação”, o que, com um projeto educativo comunitário se pode conduzir a uma

proposta para educar os cidadãos, apostando-se na promoção e nos espaços educativos

e na organização de atividades educativas. A intervenção nas escolas consistirá, assim,

em dar apoio às crianças e adolescentes que tem dificuldades físicas, na aprendizagem e

no aconselhamento dos jovens sobre o seu futuro.

Nos contextos de família, de escola e de comunidade local, é importante atuar no sentido

de se criarem projetos educativos, como um projeto educativo comunitário, onde segundo

Subirats (2002), se pode "procurar incorporar uma construção mais ampla de atividades

socioeducativas", através de uma aproximação entre estes contextos. Na pedagogia

social, vai-se mostrar uma “educação formal, não formal e informal“, na qual, como refere

Ortega (2005), a Educação Social terá várias possibilidades de prática sociopedagógica,

dentro ou fora dos sistemas educativos.
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Ortega Esteban, J. (2005). Pedagogía Social y Pedagogia Escolar: La Educación Social en

la Escuela. In Revista de Educación, n.º 336. pp. 111-127. Disponível

em:http://www.ince.mec.es/revistaeducacion/re336/re336_07.pdf

PRAXIS EDUCARE - Revista da Associação dos Pro fissionais Técnicos Superiores de

Educação Social, 2015, n.º 2. Disponível em: http://www.aptses.pt/wp-

content/uploads/2019/12/PRAXIS-EDUCARE-n.%C2%BA-2-2015.pdf 

Valério, M. A. (2009). A Importância da Inserção dos Técnicos A Importância da Inserção

dos Técnicos de Serviço Social nas Escolas. In III Simpósio Nacional Desafios do

Profissional de Serviço Social, Porto, Portugal. Disponível em:

http://miguelangelovalerio.no.sapo.pt

Bibliografia
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Quais os Contextos da Educação Social?
Ana Faria, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

A profissão de educador social é muito importante, uma vez que este vai trabalhar com

pessoas que, em diferentes momentos, precisam de apoio em função dos problemas com

os quais não conseguem lidar sozinhos. Dadas as particularidades inerentes ao perfil do

Técnico Superior de Educação Social, entendo que é uma profissão da qual tem de se

gostar e para a qual tem de haver motivação e um compromisso de mudança e

transformação.

O educador social trata-se, então, de um agente que promove a mudança e que é capaz

de lidar com as emoções, com os êxitos e com as desilusões das pessoas. Utilizando

ferramentas para tal, os educadores sociais interferem nos problemas sociais das

pessoas, podendo esses ser crianças, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade

social, como por exemplo vítimas de abuso ou de violência física ou psicológica;

dependentes químicos; adolescentes infratores e pessoas em situação de rua. Ou como

tão bem refere Cardoso (S/D), "a definição do papel profissional do educador social passa

pelo tipo de desempenho que dele se espera, do que ele sabe e é capaz de fazer no quadro

das competências para que foi preparado e das respostas emergentes aos desafios

laborais."

No que aos contextos de intervenção dos educadores sociais diz respeito, estes podem

trabalhar no setor público ou privado, em organizações não-governamentais (ONG), mas

também por iniciativa própria. Estes contextos podem consubstanciar-se em escolas,

creches, prisões, hospitais, centros comunitários e centros de acolhimento, entre outros.

Independentemente  do  contexto  de  intervenção, o objetivo final das ações do educador

ocial "é conseguir a participação de todos os membros do grupo com o fim de transformar

a realidade (…) supondo a criação de um processo de ensino-aprendizagem de um

conjunto de valores, de atitudes e de estratégias que estejam de acordo com o espírito

crítico, a participação ativa, a transformação social, etc." (Noguero, 2003). 
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Cardoso, B. (s.d). Alguns desafios que se colocam à Educação Social. Paula Frassinetti.

Noguero, S. (2003). El educador social como educador no formal: um gestor de grupos.

Universidade de Huelva.

Bibliografia
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Que contextos para a intervenção social?
Andreia Costa, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

A Educação Social e a sua importância só podem ser compreendidas tendo em conta "as

mudanças que dizem respeito à conceção política, à cultura predominante, à situação

económica e à realidade educativa, assim como às suas consequências no contexto social.

Assim, a Educação Social consiste numa forma contínua de desenvolvimento do indivíduo

para que este participe ativamente na comunidade" (Andrade, 2017).

Neste registo, poder-se-á definir a Educação Social como "uma ação sistemática e

fundamentada, de suporte, mediação e transferência que favorece especificamente o

desenvolvimento da sociabilidade do sujeito ao longo de toda a sua vida" (Pérez Serrano,

2010, citado por Andrade, 2017). Ou seja, que visa formar cidadãos livres e conscientes

dos seus direitos e dos seus deveres.

Face ao referido, os principais objetivos da Educação Social são “facilitar a articulação

social e impedir a marginalização e a exclusão através de processos de interação social, ou

seja, o principal objetivo é alcançar uma cidadania plena para todos os indivíduos” (AIEJI,

s.d., citado por Andrade, 2017). O Educador Social trabalha em prol da socialização e da

integração dos indivíduos que se encontram em risco de exclusão ou marginalização

social, devendo criar uma relação de proximidade com os indivíduos que lhe permita

apoiar e potenciar o seu desenvolvimento.

O Educador Social, no desenvolvimento da sua atividade, pode trabalhar três grandes

áreas: população em risco social, população em situação de desadaptação social e

população em geral.

Andrade, B. (2017). Educação Social: conceito e abordagem teórica. Disponível em:

https://pt.linkedin.com/pulse/educa%C3%A7%C3%A3o-social-conceito-e-abordagem-

te%C3%B3rica-bruna-andrade

Carvalho, A. D. & Baptista, I. (2004) Educação Social, Fundamentos e Estratégias. Porto

Editora.
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O papel do Educador Social nas Escolas
Carlos Arez, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

A licenciatura em Educação Social oferece uma formação abrangente e ampla o que, por

conseguinte, permite aos profissionais desta área atuarem em diferentes contextos de

trabalho. Todavia, destaco os contextos escolares porque, nas escolas, são apresentados

diversos contratempos que o educador social poderá mitigar gerindo, ou não, uma massa

avultada de alunos. A adaptação às tecnologias e o respeito pelo multiculturalismo são

apenas alguns dos aspetos que podem ser trabalhados pelo profissional desta área.

Existem situações mais concretas como o bullying ou a violência escolar que são temas

prioritários para o educador social, como nos refere Pinheiro (2021).

Naturalmente, e atendendo à imprevisibilidade e complexidade do universo escolar, o

educador social terá múltiplas problemáticas de intervenção, como a mediação, a

integração e a cooperação. Para o efeito, terá de convocar as suas competências

académicas, por um lado, e as suas características pessoais, como a empatia e a

solidariedade, por outro, de maneira a ajudar a escola na sua grande missão de formar

jovens críticos, reflexivos e agentes na sociedade. Esta atuação, com outros técnicos

especializados, permite contribuir para a construção e/ou clarificação do perfil do

educador social, que ainda gera algumas desconfianças, pelo facto de, como já referido,

permitir intervir em contextos muito díspares. 

Pinheiro, F. (2021). A Educação Social em Contexto Escolar: Uma Reflexão Sobre a

Formação. In Interacções, Vol. 17, n.º 56. DOI: https://doi.org/10.25755/int.21237
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Onde pode trabalhar o Educador e a Educadora Social?
Catarina Patola, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

O educador social é aquele profissional que procura assegurar os direitos, a atenção e a

proteção de pessoas em situações de risco e vulnerabilidade social, recorrendo a

ferramentas pedagógicas, e tendo como locais de referência para a intervenção dos

problemas sociais e reintegração, entre outros, a escola, a família e a comunidade. Os

trabalhos desenvolvidos pelo educador social visam a autonomia desses indivíduos, no

sentido de os tornar mais comprometidos e ativos socialmente. Neste registo, a função do

educador social é recolher, conversar e orientar as pessoas no processo de reintegração

social, podendo desenvolver diversas ações com vista ao desenvolvimento social, como

atividades recreativas, desportivas, culturais, educativas, reeducativas, entre outras.

O educador social tem um papel importante no combate à exclusão social, pois é um

agente de mudança que intervém, avalia e reflete sobre os problemas sociais, com a

missão de transformar a sociedade através de projetos e atividades. Isto é, utiliza a

educação para promover a justiça social; os direitos humanos, sociais, etc., a liberdade; o

exercício da cultura; a arte-educação; a recreação; a igualdade e a democracia, além de

lutar contra toda e qualquer tipo de discriminação.

Geralmente, os educadores sociais trabalham no setor público, privado ou de

solidariedade social e podem intervir em escolas, creches, asilos, prisões, hospitais,

centros comunitários, centros de acolhimento, entre outros.

Conforme referem Freire, Ribeiro & Queirós (2009), ser educador social é uma realidade

muito recente. Só a partir da década de 80 é que se começa a ouvir falar de formação

específica  a  nível  superior.   Face  às  mudanças  sociais  e  à  necessidade  de  lhes  dar 

resposta, cresce por todo o país o número de escolas que oferecem a possibilidade de

formar educadores sociais. Neste contexto, autarquias e instituições de solidariedade

social e educativas recebem este profissional que intervém em diversos contextos. 

Ora, atendendo à juventude da profissão, o educador social ainda não conseguiu uma

divulgação e uma imagem suficientemente conhecida pela sociedade, em geral, e pelos

contextos de trabalho, em particular. A esta dificuldade acresce o facto da existência de

outros profissionais do âmbito do trabalho social, nomeadamente os Assistentes Sociais

ou Animadores Socioculturais que, pela aparente semelhança entre títulos, gera alguma

confusão nos perfis, justificando e impondo um esforço no sentido de clarificar funções

em prol da sua identidade profissional. A ampla diversidade dos contextos e das

populações com quem pode interagir dificulta, também, a definição do perfil profissional

do Educador Social, o tipo de tarefas que poderá desempenhar e a delimitação do seu

campo de intervenção.

Apesar de poder intervir em diversas áreas, contextos e público, enquanto futura técnica

superior de educação social tenho particular interesse em poder levar a cabo a

intervenção numa área relacionada com os idosos. Todavia, independentemente dos

contextos, entendo que o Educador Social deve ser um profissional com a capacidade de

estabelecer uma relação com o público com o qual intervém (Baptista, 2001).

Não obstante,  quando  se  trata  de  idosos  que  se  encontram  em  lares,  residências ou 
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centros de dia, é fundamental a empatia e as ações levadas a cabo em conjunto, de

maneira a promover a sua auto estima, a estimular o seu autoconhecimento e a

desenvolver os seus interesses e potencialidades.
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Onde atuam os Educadores Sociais?
Diana Jesus, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Os educadores sociais são profissionais que trabalham em grupos multidisciplinares,

lutam pela melhoria e qualidade de vida das pessoas, pela inclusão social e pela defesa

dos direitos humanos. A sua prática, enquadrada na Pedagogia Social, diferencia-se, pela

sua intencionalidade pedagógica, de outros profissionais do social. De igual forma, este

profissional tem de ser sensível ao outro, ter ética profissional, boa comunicação, respeito

pela diversidade e multiculturalidade, iniciativa e espírito empreendedor e, acima de tudo,

tem também de ser permeável à pluralidade de realidades onde possa atuar

profissionalmente. Segundo Ferreira (2008, p. 46):

"o educador social orienta a sua intervenção através da definição de um

conjunto de ações de carácter sócio-pedagógico. Por outro lado, a «escuta» é o

meio pelo qual o educador “sente” as pessoas permitindo-lhe colocar-se na

ótica de quem vive o problema para que possam, juntos, assumir um

compromisso, uma implicação no processo de construção de um “EU” e na

elaboração de um projeto de vida. Ou seja, o educador social define-se através

da mediação e pela forma como estabelece relações de proximidade com os

educandos, olhando-os como pessoas únicas e com potencialidades, de modo a

ajudar a produzir mudanças e a alterar comportamentos.” (Ferreira, 2008, p.

50).

Neste sentido, os educadores sociais podem intervir em várias áreas como por exemplo

na exclusão social, nos maustratos infantis, minorias étnicas, sem-abrigo, em lares de

terceira  idade,  toxicodependência,  escolas,  universidades,  universidade  seniores  e  na 

violência doméstica.

Um dos temas mais delicados, onde eventualmente este técnico pode intervir é, a meu

ver, na violência doméstica, porque além de ser um fenómeno de elevada dimensão,

também se tornou num fenómeno social de grande complexidade, como nos refere a

APAV. A violência doméstica afeta todos os membros familiares diretos da vítima, a sua

família e amigos. A vítima depara-se com uma realidade em que necessita de um

aconselhamento e de um acompanhamento psicológico. A associação especializada no

Apoio à Vítima apresenta‐se como instituição de referência no combate à violência

doméstica, na medida em que apresenta recursos a fim de auxiliar a vítima. O educador

social pode intervir neste caso, numa fase inicial, como mediador e tentar falar com a

vítima e com o agressor de forma separada para tentar perceber o que se está a passar

entre o casal e tentar resolver; se ao longo do acompanhamento nada mudar, o educador

social, junto das entidades competentes, vai agir na separação da vítima do agressor.

Um outro tema em que o educador social pode intervir, é no âmbito dos maus tratos

infantis,  uma forma de violência  física, emocional ou psicológica, maus tratos,

negligência ou tratamento negligente, exploração comercial, sexual ou outro tipo de

exploração, resultando em dano real ou potencial à  saúde, sobrevivência,

desenvolvimento ou dignidade da criança, no contexto de uma relação de

responsabilidade,  confiança ou poder,  como os pais,  sejam eles biológicos, padrastos ou  
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pais adotivos ou por outro adulto que possui a guarda da criança, ou mesmo por outros

adultos próximos da criança, como pessoas da família, professores, cuidadores ou

responsáveis. Os educadores sociais, nestas situações de abusos na infância, terão,

imperativamente, de intervir em equipas multidisciplinares, como, de resto, acontece na

maioria da sua intervenção.

Os educadores sociais são profissionais com competências para auxiliar qualquer pessoa

da sociedade, em qualquer contexto de dificuldades, e destacam-se pela sua formação

holística, pela sua intencionalidade pedagógica, pela empatia e pelo seu trabalho em

equipa.
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Atuação dos educadores socais em contextos diferenciados
Eliane Fernandes, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Quando tentamos definir o conceito de Educação Social, deparamo-nos com grandes

dificuldades, dado esta ser uma profissão recente, marcada por alguma “ambiguidade no

que diz respeito à afirmação de uma identidade profissional” consolidada (Carvalho &

Baptista, 2004, p. 83). Torna-se, assim, essencial espelhar um conjunto de estratégias

que se mostram indispensáveis a uma intervenção adequada e útil, que sustenta um

processo de construção da identidade desta profissão, bem como, das formas de atuação

do Educador Social. A complexidade identitária da Educação Social é marcada pela

polivalência dos profissionais, pelo pluralismo de funções e pela diversidade de contextos

de atuação, sendo importante reforçar que em toda a intervenção impera uma

intencionalidade. Seja na esfera individual ou coletiva, a Educação Social está

comprometida com o desenvolvimento biopsicossocial dos indivíduos, com o bem-estar e

o amadurecimento social e com a qualidade de vida.

A pessoa que escolhe trabalhar com Educação Social, tem como objetivo profissional

garantir os direitos, a proteção e a atenção a pessoas em situação de risco, que sejam

excluídas da sociedade, ou em situação de vulnerabilidade e por isso pode atuar/intervir

nos contextos mais diferenciados.

Carvalho, A. & Baptista, I. (2004) Educação Social, Fundamentos e Estratégias. Porto

Editora.
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O papel do educador social: Os vários tipos de intervenção
Fabiana Vieira, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

O educador social desempenha um papel importante junto dos sujeitos com os quais

interage, pois dele depende uma integração social positiva. Este profissional, enquanto

ser habilitado para uma intervenção na esfera social, confronta-se, no seu dia a dia, com o

lado mais negro da vida e do mundo, pois uma das suas tarefas é saber lidar com o

sofrimento humano e saber construir respostas eficazes, ou pontes socioeducativas, que

permitam a resolução pronta e eficaz para combater a indiferença, o fatalismo e a inércia.

Este técnico poderá atuar em diferentes contextos, com diferentes populações-alvo, nas

mais diversas áreas, isto é, desde a saúde à família, passando pelas questões

profissionais, comunitárias, escolares, culturais, sociais e até mesmo económicas, como

por exemplo, nas escolas, lares, centros educativos, etc. De modo mais particular, no

contexto escolar, o educador social está vocacionado para desenvolver a sua atividade

junto de pessoas e comunidades consideradas em situação de risco, no âmbito de uma

educação não formal. Como tão bem nos refere Baptista (2000), “os educadores sociais,

em estreita colaboração com outros educadores, podem dinamizar projetos educativos

extraescolares, promover a mediação entre a escola e as famílias, dinamizar atividades 16

de tempos livres, tendo um contributo decisivo a dar na realização prática do ideal de uma

educação durante toda a vida e para todos” (pp. 17-18).

Além disto, compete ao educador social ajudar a cumprir uma responsabilidade social, ou

seja, ocupando um lugar de encontro entre a intervenção educativa, social e cultural,

sendo estas as mais associadas ao contexto interventivo destes profissionais. Estes

especialistas  atuam  como  mediadores  na  promoção  da  relação  entre escola, família e 

comunidade e também desenvolvem planos de formação, dirigidos a toda a comunidade

educativa, no âmbito da prevenção primária de comportamentos de risco.

Face ao que foi dito, a sua intervenção tem de ser eficaz e inovadora, baseada em práticas

e políticas atuais, definindo prioridades, fazendo escolhas, valorizando experiências e

colocando os saberes adquiridos ao serviço dos outros. Assim, segundo Baptista (2012),

"o desenvolvimento de competências instrumentais a par das competências

interpessoais e estratégicas, são fundamentais para a criação do estereótipo

que caracteriza a sua profissão.(…) saber utilizar metodologias, técnicas e

estratégias de intervenção específicas, a capacidade para produzir

conhecimento científico na área da sua especialidade, o ter conhecimento das

funções dos equipamentos, instituições e serviços sociais, o saber utilizar redes

sociais de apoio, o possuir uma cultura geral vasta; (…)”. (p. 5).

Nesta linha de pensamento, corroboramos Gerson (2009) ao aludir à necessidade de

"criação de um campo de discussão, de reflexão e de construção contínua entre

as práticas de intervenção já instauradas e a contribuição das diferentes áreas

do conhecimento, construindo e aprimorando constantemente um novo saber

(…) e suportar as inquietações tão necessárias para a manifestação de ações

criativas e transformadoras, em detrimento de um suposto saber que beira ao

senso comum (…)”. (p. 491).
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Assim sendo, podemos confirmar que para haver uma intervenção socioeducativa

contínua e abrangente, é necessário haver um diálogo reflexivo nas mais variadas áreas

do conhecimento, construindo assim ações criativas que ajudem aqueles que se

encontrem em situações de défice.

Por fim, sintetizo que a educação social resulta da compatibilidade entre a essência da

profissão, a promoção dos direitos da cidadania e os principais desígnios da inclusão que

apontam para a valorização da autonomia, da autodeterminação e da participação social.

Todavia, as intervenções do educador social estão presentes em diversos contextos e

devem se manifestar de forma assertiva, contínua e necessária.
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Onde se pode exercer enquanto educador e educadora social?
Gabriela Martins, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

A Educação Social pretende sempre uma melhoria social no geral, focando-se em

indivíduos ou em grupos que se encontrem em situações de vulnerabilidade e/ou de risco.

Assim o educador social poderá desempenhar funções socioeducativas em contextos

institucionalizados ou informais, recorrendo a métodos específicos, sempre com a

consciência de que qualquer tipo de contexto tem a sua imprevisibilidade, isto é, que

nunca existem métodos específicos a ser seguidos, nem qualquer tipo de norma, pois

cada caso tem a sua especificidade/individualidade. O educador social pode exercer a sua

profissão em locais como: escolas, hospitais, centros de acolhimento, comissões de

proteção, lares de idosos, centros de dia, instituições particulares de solidariedade social,

câmaras municipais, juntas de freguesia e estabelecimentos prisionais. 

Nestes pressupostos, o educador social poderá resolver, ou então mitigar, uma

problemática específica, que, para o efeito, deve ser analisada através de uma abordagem

holística com estratégias sociopedagógicas e em articulação contínua com diferentes

áreas de investigação, que têm como intuito promover estruturas de participação social

ou comunitárias, de maneira a promover a inserção daqueles que outrora se encontravam

em situações de risco.

Nos estabelecimentos prisionais, por exemplo, o educador social tem como finalidade a

reeducação e/ou reabilitação criminal de um dado indivíduo, com o objetivo de concorrer

para a sua ressocialização e reinserção social. Desta forma, o educador social, em

conversação com o indivíduo, vai procurar conhecer e analisar as causas que o levaram à

prisão,  pois,  para  se  poderem  desenhar  estratégias de intervenção conjuntas,  importa 

compreender as circunstâncias inerentes ao processo como um todo. Uma vez

conseguida uma relação de confiança entre educador social e indivíduo em situação de

cárcere (ou outra), poder-se-á construir pontos que permitam levar à mudança.
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O que é a Educação Social?
Geovânia Lopes, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Ao definir o conceito de Educação Social, deparamo-nos com grandes dificuldades. Dado

esta ser uma profissão recente, marcada por alguma “ambiguidade no que diz respeito à

afirmação de uma identidade profissional”, torna-se essencial espelhar um conjunto de

estratégias que se mostram indispensáveis a uma intervenção adequada e útil, que

sustenta um processo de construção da identidade desta profissão, bem como, das

formas de atuação do Educador Social. A complexidade identitária da Educação Social é

marcada pela polivalência dos profissionais, pelo pluralismo de funções e pela diversidade

de contextos de atuação, não sendo escusado reforçar que em toda a intervenção impera

uma intencionalidade. Na esfera individual ou coletiva, a Educação Social está

comprometida com o desenvolvimento biopsicossocial ou nascimento dos indivíduos, com

o bem-estar e o amadurecimento social e com a qualidade de vida. 

Segundo Andrade (2017), "o relacionamento indivíduo/profissional deve sempre ser

sinergético, bem como as relações indivíduo/meio. Trabalha-se com e não para. Temos

então que o papel dos interventores, numa perspetiva de empowerment, é antes de mais o

de parceiros, colaboradores, facilitadores dos processos de mudança." No entanto, ser

parceiro não significa perder o estatuto técnico-profissional, mas sim, ser um “par” do

indivíduo, numa relação simétrica de poder. Assim, as capacidades que se pretende

reforçar não devem ser apenas definidas pelos técnicos, pelas organizações de ação

social, pelas políticas para a problemática, mas sim, e necessariamente, pelos indivíduos. 

Se o  dito empowerment é definido por indivíduos que não os próprios sujeitos (ou, pelo

menos, com a sua participação ativa), então estaremos a controlar o sujeito e não a

contribuir para que este se torne um sujeito, ativo, capaz e participativo das suas próprias

decisões e do rumo da sua própria vida. O Educador Social trabalha pela socialização e

pela integração dos indivíduos que se encontram em risco de exclusão ou marginalização

social. Deve, então, criar uma relação de proximidade com os indivíduos, aproveitando

essa relação para os apoiar e potenciar o seu desenvolvimento.
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Os múltiplos contextos da Educação Social
Iara Sabino, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

O educador social é um profissional privilegiado, pois, ao contrário de muitos outros

profissionais, pode interagir e intervir com vários tipos de público e em locais distintos, o

que faz com que se torne versátil, sendo, por isso, capaz de dar respostas em diferentes

tipos de contextos, a diferentes públicos e a diferentes problemáticas.

Neste sentido, a oferta de contextos é muito diversificada, assim como a possibilidade de

também poder trabalhar com públicos diferenciados como, por exemplo, reclusos,

pessoas portadoras de deficiência, crianças, jovens, idosos ou qualquer outra pessoa que

se encontre em situação de vulnerabilidade social. E é através de uma educação informal

que melhor se poderá chegar às pessoas, pois poderemos, enquanto educadores sociais,

ser mais flexíveis, mais espontâneos e, acima de tudo, chegar ao coração delas para que

percebam que podem contar não só com um técnico profissional, mas, de igual forma,

com um amigo que estende a mão e auxilia.

Neste contexto, podemos, tal como Mezzaroba (2008), referir que o educador social deve

ter a competência para intervir, refletir e avaliar. Ou seja, intervir, no sentido de instruir a

comunidade sobre a necessidade de um trabalho em equipa e um esforço maior dos

profissionais da instituição, para que as ações possam abranger de forma eficaz às

necessidades do grupo; refletir, de forma a proporcionar, conforme as indicações

estabelecidas, a junção entre o mecanismo social, família e outras entidades, assim como

funções da comunidade, incentivando e colaborando em programas, reuniões, de

progresso ou outras ações em crescimento a classe comunitária; e avaliar, de maneira a

saber elaborar o seu plano de  trabalho,  de  acompanhamento,  de  avaliação dos casos e,

por fim, o papel de intervenção educativa, refletindo as suas ações e relações futuras.

Por seu lado, Pereira (2015), salienta que

"o exercício da profissão de educador social não se apoia no desejo caritativo,

nem mesmo no dom ou no sentimento de misericórdia para com as pessoas

desvalidas, miseráveis, usurpadas em seus direitos, mas na formação orgânica

que luta para transformar as condições opressoras dessas pessoas” (p. 95).

Neste registo, realça-se a intencionalidade pedagógica que subjaz à prática deste

profissional, independentemente dos contextos onde possa intervir. Isto é, ancorado na

pedagogia social e de acordo com os seus objetivos futuros e com a área que mais lhe

suscita interesse, este profissional pode, na senda de Pereira (2015), enveredar por

vários caminhos e desempenhar funções em lares de idosos, ATL, assistência a menores,

serviços de adoção, integração profissional, ONG, IPSS, associações culturais e outras.

A lista de contextos onde o educador e a educadora social podem intervir é muito extensa,

podendo, por isso, aceder a múltiplas oportunidades para vivenciar e aprender com as

pessoas, porque trabalha uma relação dialética onde dá e recebe, ou seja, onde em

permanente interação cresce e aprende a cada intervenção.
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Que Contextos para a Intervenção Socioeducativa?
Inês Vieira, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

No contexto da Unidade Curricular de Pedagogia Social, a Educação Social é uma ação

educativa que defende os direitos humanos, a inclusão social, a atenção e a proteção de

indivíduos em situação de vulnerabilidade. O educador social é um interveniente em

muitas problemáticas da sociedade, atuando de modo a potenciar a mudança,

desenvolver a autonomia e reintegrar a população que passa por situações de exclusão.

Esta intervenção pode decorrer em todas as faixas etárias (crianças, adultos e idosos),

com o objetivo de amparar e conversar, orientando os indivíduos em todo o seu processo

de mudança.

Aferimos, assim, que este profissional poderá atuar em diversos contextos de intervenção,

tais como: escolas, lares de idosos, IPSS (instituição particular de solidariedade social),

câmaras municipais, juntas de freguesia, estabelecimentos prisionais, ATL, centros de dia,

residências, associações de desenvolvimento local, misericórdias, universidades, entre

outros. Para Noguero e Solís (2003), 

"o objetivo final das ações do educador social é conseguir a participação de

todos os membros do grupo com o fim de transformar a realidade. (...) supõe a

criação de um processo de ensino-aprendizagem de uma série de valores,

atitudes e estratégias que estejam de acordo com o espírito crítico, a

participação ativa, a transformação social, etc." (p. 6). 

Os mesmos autores sublinham ainda que

"Os profissionais, para ajudarem o seu público-alvo desenvolvem diversas

ações,  com  o  principal objetivo de potenciarem  o  desenvolvimento  social  de 

cada indivíduo, desenvolvem atividades educativas, reeducativas, desportivas,

recreativas, culturais entre outras, em conformidade com o contexto, o público-

alvo e a problemática em apreço e com o foco de contribuírem para a mudança

e a transformação, num permanente exercício de alteridade" (p. 25). 

Na verdade, e como todos calculamos, os educadores sociais, não trabalham de igual

forma para todas as faixas etárias. Se o seu público-alvo forem as crianças, vão,

possivelmente, chegar à criança através da escola, pois é onde as crianças passam a

maioria do seu dia, para assim tentarem resolver os eventuais problemas.

Com os idosos, podem, por exemplo, incentivá-los a continuarem a sua participação na

vida ativa. Para o efeito, os educadores sociais podem elaborar atividades que promovam

a integração social para que estas pessoas não se sintam apenas um peso por já não

serem tão ativas. Uma outra iniciativa poderá consubstanciar-se na elaboração de planos

de atividades que potenciem a vontade de os idosos continuarem a sair das suas casas,

de maneira a conviverem e interagirem com outras pessoas e estimularem diferentes

domínios, não tornando, assim, as suas vidas monótonas.

Noutras faixas etárias, a intervenção também pode ser exequível; independentemente das

idades dos indivíduos com quem intervêm, os educadores sociais, tendo sempre em conta

as especificidades de todos e de cada um, usam de diversas estratégias consoantes as

necessidades emergentes.
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Concluímos, assim, que o papel do educador social é fulcral para a construção de uma

sociedade mais justa e, por conseguinte, melhor para todos. Por isso, e para isso, a sua

intervenção socioeducativa impõe-se e justifica-se em quaisquer contextos onde haja

injustiças, riscos, ou exclusão, ou seja, onde haja pessoas em situação de vulnerabilidade. 
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Educação Social: que caminhos?
Inês Mestre, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

O educador social é um profissional que intervém na sociedade, nas diversas

problemáticas dos indivíduos e que visam garantir que estes gozam dos seus direitos e

proteção em situações de vulnerabilidade social, usando a educação para promover a

cidadania, emancipar e melhorar a sua qualidade de vida. Nesta linha de pensamento,

Nunes (2021) refere que a Educação Social se inspira numa abordagem de educação ao

longo da vida, isto é, que não se circunscreve aos contextos formais, nem à formação

inicial, mas que decorre desde o nascimento até à morte, podendo ser concebida em

todos os espaços, esferas e tempos.

Deste modo, o educador social pode trilhar diferentes caminhos, podendo trabalhar com

pessoas de diversas faixas etárias, desde a criança ao idoso, e em contextos de

intervenção diferenciados, tal como sistematizado na página oficial do Instituto

Politécnico de Viseu: lares, apoio domiciliário, centros de dia, universidade sénior,

câmaras municipais, juntas de freguesia, associações culturais/sociais/recreativas de

natureza solidária, organizações não governamentais, centros de acolhimento temporário,

lares de infância e juventude, lares especializados, comissão de proteção de crianças e

jovens, centros de atividades ocupacionais para pessoas com incapacidades específicas,

escolas, instituições particulares de solidariedade social com valência educativa, centros

de formação e educação de adultos, estabelecimentos prisionais, centro de

apoio/acolhimento a imigrantes, hospitais e centros de saúde.

Em suma, o educador pode exercer numa panóplia contextos, fazendo jus à formação

holística destes profissionais. 
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O Educador Social em Contextos de Saúde e Envelhecimento
Joana Martins, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Na área dos saberes de Educação Social existem várias vertentes a serem estudadas,

nomeadamente situações sociais. Seja qual for o fenómeno social que esteja a ser

acompanhado, é importante avaliar o campo de ação em que se encontra o grupo ou

indivíduo vulnerável e agir consoante a sua necessidade, tendo sempre por base a

pedagogia social no âmbito da intervenção.

As características e funções de um educador social requerem algumas habilidades

específicas, como boa comunicação, escuta ativa, empatia, bom senso, olhar crítico,

paciência, “jogo de cintura”, preparação psicológica, identificação com causas sociais,

comprometimento e responsabilidade. Igualmente,, deverá ter por base um pensamento

flexível para, assim, adaptar as estratégias e ajudas ao contexto, ao público e às

problemáticas. Neste sentido, os contextos onde o educador social se poderá inserir são

variados e abarcam múltiplos âmbitos, como a saúde, a formação, a educação, etc.

Todavia, enquanto futura educadora social, destaco o contexto que particularmente me

interessa e no qual gostaria de poder ingressar num futuro próximo: a área da saúde,

tendo como público-alvo, as crianças. A função que um educador social poderá ter com

este público será acolher, conversar e orientar estas crianças no seu processo de

ressocialização durante, e sobretudo depois, de passarem por fases menos boas. Assim,

neste contexto, estes profissionais podem desenvolver com as crianças várias atividades

promotoras do seu desenvolvimento social, como por exemplo: atividades desportivas,

culturais e educativas, tendo sempre situação na pedagogia social. 

Segundo Vargas (1995),

"As atividades físico-desportivas, entendidas como atividades naturais de

movimento, jogo e confrontação, são elementos básicos para a educação das

pessoas, e possuem funções altamente pedagógicas que podem incidir no

desenvolvimento equilibrado e harmônico do ser humano” (p. 5).

Independentemente dos contextos onde se possa intervir, mas, particularmente, num

contexto que tem como âmbito a saúde e como público-alvo as crianças, o educador

social tem de apelar à polivalência do seu perfil e, mais concretamente, à sua capacidade

reflexiva e à empatia, num permanente exercício de alteridade, pois um dia podemos ser

nós ou alguém da nossa família nesta situação.

Outro contexto que Portugal tem vindo a apoiar e a necessitar muito, devido ao aumento

do número de idosos face ao número de jovens, são educadores sociais que exerçam a

sua atividade profissional em lares. O Técnico Superior de Educação Social é um

profissional com competências técnicas e pedagógicas que favorecem a adaptação destas

alterações demográficas.

A compreensão do que é o idoso é algo que pressupõe alguma maturidade e alguns

princípios e competências que um profissional desta área adquire e se encontra apto para

pôr em prática e para adaptar e desenvolver. Como a licenciatura em Educação Social é

recente, as pessoas formadas são, na sua maioria, jovens. Por este motivo, é muito

importante  que,  não  só  estes  jovens  profissionais,  mas  toda  a  sociedade,  olhe  para
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o envelhecimento como uma conquista e uma oportunidade, em vez de o olhar como um

obstáculo. O envelhecimento tem de ser visto de uma forma positiva. Devemos atribuir à

velhice aspetos mais favoráveis e projetos mais úteis.

A intervenção do educador social com pessoas idosas pode ser processada em

acompanhamento domiciliário, residentes num lar ou outros equipamentos existentes ou

junto da comunidade envolvente.

A intervenção do educador social junto das pessoas idosas varia em função da pessoa,

isto é, dentro do mesmo espaço/lar existe uma multiplicidade de personalidades,

expectativas e motivações. Assim sendo, o trabalho deve ser personalizado e

individualizado. É fundamental conhecer as necessidades e expectativas de cada um, os

seus interesses e os seus hábitos. É importante saber a proporção do género (a maior

parte são mulheres, devido à esperança média de vida ser mais elevada), o nível de

instrução (sendo que ainda existe uma grande taxa de analfabetismo).

O conceito de envelhecimento ativo pela Organização Mundial de Saúde (OMS) admite três

dimensões: a biológica, a psicológica e a social. Este ponto de partida é a melhor forma de

encarar o envelhecimento, pois o idoso é um ser capaz de produzir, ainda que de uma

forma diferente.

Face ao que foi dito, a nossa sociedade “pede” trabalhadores capazes de trabalhar com e

para as pessoas e que sejam capazes de “eleger a educação como uma das prioridades de

intervenção social significa a sua inserção num quadro amplo de discussão pública onde

ela  surge,  obrigatoriamente,  combinada com uma economia,  uma história,  uma  cultura,

uma geografia - uma política” (Baptista, 2007, p. 148). Esta profissão também pode ser

“reclamada” por várias ONG ou IPSS.
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Enquanto futura Educadora Social onde posso intervir?
Juliana Costa, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

O papel do educador social, referenciado no âmbito da Pedagogia Social, visa acompanhar

as pessoas ou os grupos no seu processo de inserção e participação nas redes de

sociabilidade, adotando como estratégia privilegiada a dinamização de projetos

educativos comunitários (Sáez e Molina, 2006). Neste registo, este profissional poderá

desempenhar funções educativas no âmbito da ação social e em contextos

institucionalizados (não formais) recorrendo a saberes, a técnicas e a metodologias

ajustadas aos diferentes contextos, aos diferentes públicos e às diferentes problemáticas.

Este técnico pode intervir com crianças e jovens em cooperação com outros profissionais,

nomeadamente da saúde, da educação, do social, da psicologia, da pedagogia, das

autoridades policiais e, muito particularmente, das famílias.

Dada a multiplicidade dos contextos onde se pode intervir, assim como os riscos

associados e as situações complexas e imprevistas, esta área de intervenção exige muito

destes profissionais, ou seja, implica conhecimento científico, treino específico e

maturação profissional.

A escola é um destes possíveis contextos de intervenção. São contextos complexos e

desafiantes que refletem os problemas da sociedade através dos indivíduos que a

frequentam e a constituem. O educador social, enquanto agente crítico, reflexivo e com

projetos inovadores e dinâmicos, pode atuar e intervir na escola, criando estruturas que

levem à participação dos seus diferentes interlocutores na (re)construção de um bem

comum.
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Contextos de Intervenção em Educação Social
Liliana Reganha, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Ao falarmos da Educação Social, temos de refletir acerca da sua própria intervenção e

questionarmo-nos sobre as diferentes abordagens possíveis para que estas incidam nas

causas dos problemas, por forma a prevenir as razões que geram tensões e conflitos, e

não, atuar apenas no final da linha. Isto porque a Educação Social tende a potenciar a

aquisição de competências para a vida, nos seus diferentes domínios e esferas, investindo

no sentimento de pertença das pessoas e comunidades.

Atendendo à sua formação inicial muito abrangente, o educador social terá de ser um

mediador entre o indivíduo, a família, as instituições e a sociedade em geral. Por isso, a

sua intervenção faz sentido que aconteça nos lares da terceira idade, nos internatos, nos

ATL, nas escolas, nas prisões, nos hospitais, nas autarquias, no ambiente familiar, entre

outros.

Apesar de a multiplicidade de papéis que o educador social poderá desempenhar

profissionalmente se traduzir numa grande oportunidade, logrará, também, e de certa

forma, dificultar a construção de uma identidade enquanto técnico especializado que tem

como objetivo a “resolução” de muitos problemas sociais. 

A intervenção social em contexto escolar, com indivíduos em situação de vulnerabilidade

social, é confrontada com um conjunto diferenciado de realidades sociais e humanas.

Neste sentido, as equipas técnicas pretendem, com o seu trabalho, mediar as diferenças

culturais, determinando o respeito e o direito à diferença, fazendo dessa combinação uma

base de intervenção. É desta forma que se procura um envolvimento capaz de conseguir

um sucesso educativo  e  social  dos  alunos  e  seus  familiares.  A  intervenção  social  no 

contexto escolar tem como objetivo dar uma oportunidade às crianças e aos jovens,

proporcionando-lhes as condições que necessitam para o seu desenvolvimento de modo

saudável e seguro, preparando-as para o futuro. Neste contexto, a Educação Social tem

como objetivo dar apoio às crianças e aos adolescentes através do acompanhamento dos

alunos, da promoção do sucesso escolar e da prevenção do comportamento de risco, pois

é na escola que a criança passa a maior parte do seu tempo. E neste sentido, a educação

tem como objetivo intervir para fortalecer a comunicação entre os vários grupos, pois tem

vindo a mostrar uma grande evolução pela positiva. Concretamente,

"(...) a educação social relaciona-se em considerar a pessoa, como um ser

social irrepetível, constituída na base das possibilidades de aperfeiçoamento e

socialização. Cabe ao educador social o papel de mediador na integração do

indivíduo nos diferentes ambientes ou contextos" (Martins, 2013, p. 5).

Face ao que foi dito, cremos que, paulatinamente, se tem alargado o âmbito de

intervenção no contexto escolar, concretamente na melhoria de notas, da comunicação,

da aprendizagem, do desenvolvimento, da sensibilização às diferentes formas de violência,

como o bullying, o cyberbullying, da sensibilização dos efeitos das drogas e da tolerância e

desconstrução de estereótipos inerentes aos gangs. O nosso objetivo, como educadores

sociais, é alertar estas crianças e adolescentes dos riscos da sociedade e das

problemáticas existentes, trabalhando, fundamentalmente, no domínio da prevenção.
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A intervenção no Contexto Familiar e Escolar do Educador

Social

O educador social é um profissional que utiliza ferramentas pedagógicas para intervir nas

problemáticas dos indivíduos. Este profissional é responsável por atividades pedagógicas,

que visam a promoção e a integração social de pessoas em situação de risco, excluídas ou

em situação de vulnerabilidade social. "Dizemos por isso que a educação desempenha um

papel decisivo nos processos de desenvolvimento pessoal e sociocomunitário, devendo

tornar-se num bem acessível a todos" (Baptista, 2012, p. 5).

Os educadores sociais têm como função intervir em situações de vários contextos, tais

como o familiar, o social, o comunitário, o escolar, entre outros, tentando tornar as

pessoas mais ativas na sociedade.

Tendo como exemplo o contexto familiar e escolar, mais especificamente a violência

intrafamiliar contra a criança, que pode ter diversas consequências, esta "está

relacionada à vulnerabilidade social. Culturalmente o ato de bater é considerado uma

estratégia eficaz para disciplinar e corrigir a criança" (Moreira & Sousa, 2012, p. 3).

De acordo com a perceção dos educadores sociais, foi possível compreender que o

contexto de vida da crianças, quando permeado pela violência intrafamiliar, interfere de

maneira negativa no desempenho escolar, tal como nos sugere  "A provável violência

intrafamiliar é percebida pelos educadores sociais através dos comportamentos e pelo

desempenho escolar, pois o baixo desempenho escolar é uma das consequências para a

criança vítima deste tipo de violência" (Santos, Jorge, Silva, Sá & Grossi-Milani, 2021, p.3).

Conclui-se que o profissional da educação social tem um papel decisivo ao olhar para a

criança em situação de vulnerabilidade como um todo,  analisando o seu contexto de vida,

para que seja possível oferecer intervenções adequadas de acordo com as especificidades

da criança. Compreende-se que as dificuldades de aprendizagem na criança estão

associadas a contextos, tanto situacionais quanto interpessoais. "No entanto, deve-se

expandir esse olhar para suas relações intrafamiliares na qual a criança está inserida"

(Simões, 2020, p. 8).
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A Educação Social é uma profissão relativamente recente em Portugal e, como tal,

encontra-se ainda num processo de construção e de afirmação da sua identidade

profissional. O educador social é um profissional que apresenta uma polivalência a nível

de competências e funções, podendo intervir em diversas áreas e contextos da sociedade,

integrando equipas multidisciplinares. 

O educador social destaca-se dos restantes da área social pela sua intencionalidade

pedagógica, pois os outros profissionais possuem, tendencialmente, intervenções mais

assistencialistas. Ele procura melhorar todos os aspetos da vida dos indivíduos,

trabalhando com todas as idades, desde crianças a idosos, num processo contínuo de

acampamento das suas necessidades, a fim de atingir a inserção destes indivíduos na

sociedade, bem como a atenuação das problemáticas onde estes se inserem. 

Os técnicos de Educação Social podem integrar o setor público e/ou privado e, como tal,

podem integrar contextos tais como: o familiar, o social, o comunitário, o escolar, entre

outros. De forma a tornar as pessoas mais ativas na sociedade "o poder de qualquer

intervenção comunitária reside mesmo nessa capacidade de enraizamento, condição de

proximidade" (Baptista, 2006, p. ).

Nestes contextos de intervenção socioeducativa que referi anteriormente, estes

profissionais podem desempenhar múltiplas funções e tarefas, essencialmente educação,

reeducação, mediação e orientação (Ricardo, 2013). Neste sentido, Mendes (2012)

entende

"o   educador   social   como   um   profissional   que   assume   uma  relação  de 

proximidade humana para definir projetos, que contribuam para ajudar pessoas

e/ou grupos de pessoas, ou populações em situação de risco de exclusão ou de

vulnerabilidade social, a desenvolverem a sua autonomia, trabalhando lado a

lado com estas pessoas, apoiando na construção dos seus projetos de vida” (p.

13).

Ou seja, atendendo à sua formação e polivalência:

"O educador social pode desenvolver a sua ação em vários contextos e

espaços, onde se encontrem pessoas em situação de risco social, das quais

referimos: escolas, centros de saúde, bairros sociais, câmaras municipais,

centros de dia, lares de terceira idade, instituições que acolhem menores em

risco, creches, entre outros. Para a prossecução do seu trabalho, estes

profissionais podem exercer a suas competências integrados em equipas

multidisciplinares e desenvolver um trabalho em rede e em parceria com outras

instituições sociais” (Mendes, 2012, p. 13).
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Educador Social: onde intervir?
Mariana Santos, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Globalmente, o papel do educador social é muito importante, uma vez que, com base na

educação, tende a acompanhar as pessoas ou grupos no seu processo de integração e

participação na sociedade e a desenvolver a sua autonomia, trabalhando lado a lado com

e para as pessoas e apoiando-as na construção dos seus projetos de vida. 

É, assim, um agente da educação que intervém, avalia e reflete sobre os problemas sociais

com a missão de transformar a sociedade por meio de projetos e atividades, como sugere

Debesse (1999), citado por Mendes (2007) ao afirmar que a “educação não cria o homem,

ajuda-o a criar-se”.

Nestes pressupostos, é meu entendimento que se trata de um profissional que pode

desenvolver a sua ação em vários contextos e vários espaços, ou seja, em quaisquer

espaços onde se possam encontrar pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade

social, como centros de saúde, bairros sociais, escolas, centros de dia, instituições de

acolhimento, creches, lares de terceira idade, prisões, entre outros.

Alguns dos públicos-alvo do trabalho dos educadores sociais podem ser adolescentes

infratores, pessoas em situação de rua, dependentes químicos, vítimas de abuso ou de

violência física e/ou psicológica, na medida em que os educadores sociais têm a

possibilidade de trabalhar no setor público em organizações não-governamentais e

também em iniciativa privada.

Face ao que foi dito, creio que, além das competências científicas e académicas, o Técnico

Superior de Educação Social terá de apelar às suas competências e características

pessoais como a empatia,  a hospitalidade e a reflexividade,  as quais que lhe permitirão ir

ao encontro das reais necessidades, pois educar para o desenvolvimento humano implica

ter em conta as pessoas, os seus rostos, as suas necessidades, os seus desejos e as suas

escolhas. Devendo igualmente sustentar a sua prática em paradigmas de educação

humanistas e permanentes, sob pena de serem vistos como como "especialistas de mãos

vazias" (Vassileff, 1998, citado em Baptista, 2000), dada a multiplicidade de contextos

onde pode intervir, assim como de públicos e de problemáticas.
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Em que situações pode trabalhar o Educador Social?
Mariana Nilha, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

A Educação Social é uma área muito abrangente que tem como foco formar cidadãos

livres e conscientes dos seus direitos e deveres, ou seja, o objetivo da Educação Social é

facilitar a integração social e impedir a marginalização e a exclusão através de

metodologias de interação social. 

Por conseguinte, o educador social tem um papel interativo e participante nos diferentes

contextos de trabalho onde possa vir a intervir, nomeadamente: casas de juventude,

ludotecas, ATL, creches, centros de informação, lares de crianças e jovens, lares de

idosos, centros de dia, universidades seniores, entre outros. 

Face ao exposto, creio que a Educação Social poderá ter um papel muito importante no

contexto escolar, por diversos motivos, visto que tem capacidade de educar e formar,

tornando as crianças "mais conscientes dos seus direitos, mais qualificadas, mais

exigentes e menos sujeitas a condições injustas e riscos profissionais quando ingressarem

no mercado de trabalho" (Mendes, 2012, p. 15).

De igual forma, o educador social poderá atuar junto da população idosa que, aliás, lhe

merece "uma atenção especial, não apenas pelo facto de as pessoas idosas estarem

vulneráveis à exclusão, em consequência das limitações associadas ao processo de

envelhecimento, mas também porque são detentores de um valioso <saber de experiência

feito> de que a sociedade tanto carece" (Amante, et al., 2014, p. 25)

Desta feita, conclui-se, assim, que o educador e a educadora social poderão intervir em

vários contextos sociais, contribuindo, desta forma, para a autonomia e liberdade dos

indivíduos, independentemente das suas diferentes circunstâncias.
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Onde se pode trabalhar enquanto Educador Social?
Mariana Silva, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Os educadores sociais são profissionais que pretendem preservar os direitos, o cuidado e

a proteção de grupos vulneráveis, em risco ou excluídos da sociedade, lidando com

problemas, conflitos e dilemas éticos e que desenvolvem a sua atividade pedagógica

numa multiplicidade de contextos e de respostas, em realidades humanas complexas e

muito diversas. 

Ao utilizarem ferramentas pedagógicas, os educadores sociais intervêm nos problemas

sociais desses indivíduos e reintegram-nos nos contextos sociais, escolares, comunitários,

familiares e no contexto de saúde. Os trabalhos desenvolvidos por educadores sociais

visam libertar essas pessoas e torná-las ativas na sociedade. 

Por exemplo, no contexto escolar, a escola é ainda muito centrada nos conteúdos e não

nas competências a desenvolver, todavia, no processo de aprendizagem, os

conhecimentos teóricos e objetivos ganham significado quando relacionados com as

experiências dos alunos (Martins, 2013). 

Talvez por isso, os sistemas formais de educação, como as escolas, reclamem a presença

de técnicos especializados, como é o caso dos educadores sociais, para coadjuvar na

magna missão, de formar cidadãos críticos e reflexivos, indo ao encontro da aceção de

que a educação, atualmente, é global, integral, social e ao longo da vida (Martins, 2013).

Neste sentido, a educação social tem um papel importante na intervenção escolar e na

inclusão do indivíduo na sociedade. E por consequência, um educador social terá um

papel prolongado e aprofundado, pois pretende a promoção social do indivíduo, no

espaço dos direitos e de uma sociabilidade, cultura e constituição para a cidadania.  Como

refere Martins (2013, p. 19), “a educação social seria algo específico das funções da

escola, já que lhe compete a socialização e inserção do sujeito, do seu desenvolvimento no

grupo e na comunidade, na vertente ético – moral, comportamental e convivencial (...)”.

Em suma, a educação social tem um papel num serviço social, num direito no setor dos

serviços sociais e numa ajuda, abrindo assim múltiplas possibilidades de intervenção

podendo-se trabalhar em diferentes contextos (Martins, 2013).
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O Educador Social nos diferentes espaços
Miguel Santo, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Em qualquer atividade que se exerça, é essencial o saber científico de modo a que a parte

prática beneficie com o conhecimento teórico sobre a respetiva atividade. O educador

social não é exceção, devendo ter sempre em conta tudo o que aprendeu, mas nunca

esquecendo que irá trabalhar em situações muito delicadas que envolvem pessoas.

A teoria permite enquadrar a prática, sendo que será perante a prática que cada

profissional se desafia a fazer mais e melhor, convocando, por isso e para isso, os

princípios da formação inicial, por um lado, e continuando a sua formação ao longo da

vida, por outro.

Neste registo, exercer a profissão de Técnico Superior de Educação Social implica criar

empatia com quem se quer “ajudar”, para que exista confiança e de modo a que o

trabalho se possa concretizar e ter efeitos

A formação do educador social é muito abrangente e, por conseguinte, permite-lhe,

profissionalmente, intervir em diferentes contextos, podendo integrar várias associações,

câmaras municipais, IPSS, escolas, sistema prisionais, entre outros, intervindo, assim,

com pessoas em situação de risco, nomeadamente com toxicodependentes, sem-abrigo,

pessoas em risco de exclusão social, etc.

Por exemplo, João (1997) sugere que

"o Assistente Social tem que ser “co-terapeuta, quer ao nível individual,

familiar, grupal ou comunitário, (…) a sua intervenção que reveste aspetos

multiformes, pode situar-se mais ao nível secundário ou terciário, não

aparecendo   ao   nível   primário   de   uma   forma   estruturada   porque   está

subjacente aos objetivos do Serviço Social: sensibilizar para o fenómeno da

toxicodependência e suas implicações sociais e despistar precocemente casos

de risco. A nível secundário, a sua intervenção situa-se na perspetiva de

fomentar ações que visem a reestruturação pessoal do indivíduo e o

realinhamento da sua postura social e ao nível terciário, promover projetos de

reinserção e ajustamento social/sociabilização" (p. 6.).

No seguimento desta ideia, podemos referir que ser educador social é trabalhar no

sentido da integração e da valorização de cada um, para que se consiga viver plena e

ativamente nesta sociedade cada vez mais “desenlaçada”. Ou seja, é trabalhar com os

idosos, crianças e outros grupos sociais, de maneira a que se possam valorizar e

empoderar para que a inclusão seja efetiva, pois, numa sociedade global e em

permanentes e galopantes mudanças, torna-se imperativo que a intervenção de técnicos

se encare como um recurso que trabalha com e para as pessoas com vista a potenciar-

lhes uma melhor qualidade de vida.

Em suma, nos múltiplos contextos, os educadores sociais serão, então, os mediadores

entre os vários grupos sociais, de modo a que os seus caminhos sejam realizados com

bom senso e de modo a conseguir uma sociedade melhor.
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Contextos de Intervenção em Educação Social
Rafaela Isaías, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

O educador social caracteriza-se pela enorme capacidade de perceber a realidade, refletir,

adaptar-se às dificuldades e encontrar saídas possíveis para os vários problemas de

âmbito social. Podemos dizer, então, que este profissional está em constante construção e

reformulação, pois os contextos onde poderá intervir são complexos e diversificados e,

desta forma, podemos afirmar que estará sempre ligado com o contexto prático e com as

potencialidades e necessidades que eventualmente vão surgindo. 

O foco sociológico e pedagógico da intervenção do educador social, passa por ações de

ajuda e orientação pedagógico-social junto de crianças, jovens ou adultos com

fragilidades pessoais na relação com o mundo que o rodeia. Não obstante, este

profissional terá de ser sempre um mediador entre o indivíduo, a família, as instituições e

a sociedade em geral, por isso, a sua ação tem sentido nos lares da terceira idade, nos

internatos, nos ATL, nas escolas, nas prisões e nos hospitais.

Da ação dos educadores sociais em contexto escolares, podemos salientar o trabalho com

os jovens, nomeadamente no que concerne à mediação de conflitos sociais, na

sensibilização acerca da influência da televisão nos jovens, acerca da marginalização e

dos consumos de droga, assim como na desconstrução de estereótipos associados aos

gangs, e outros. Isto porque a escola, de certa forma, reproduz o sistema indo ao

encontro da aceção de Subirats (1997) quando refere que é “suscetível de introduzir

mudanças em prol da igualdade e, portanto, o primeiro que incide de modo decisivo na

transformação das possibilidades de igualdade”. Ou seja, nestes pressupostos, a escola é

um meio poderoso de prevenção social,  pois valores,  democracia, justiça e cidadania são

incorporados no quotidiano da vida dos jovens, pelo menos na vida da maior parte destes,

uma vez que se trata, igualmente, de um meio onde existe bastante desigualdade e um

fator de exclusão social. 

Face ao que foi dito, este profissional não pode, nem deve, atuar sozinho. Pelo contrário,

precisa da interdisciplinaridade de outros técnicos, professores, funcionários, alunos e

pais, assim como deverá ser capaz de articular com outras instituições e mobilizar os

recursos existentes de modo que seja possível desocultar e fazer emergir as

potencialidades deste território. O profissional de educação social, independentemente do

contexto onde estiver inserido, buscará sempre a mudança social e a transformação tendo

por base das diferentes intervenções a pedagogia social. 
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Intervenção dos Educadores Sociais: que caminhos?
Rita Cruz, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

A educação é um processo complexo, construído através de práticas que intervêm

diretamente na transformação dos indivíduos em busca de um desenvolvimento que se

pretende integral e harmonioso. Contudo, este não tem que excluir o conflito do seu

processo, mas antes lidar com ele como sendo um espaço de crescimento, de afirmação,

de negociação e renovação. Portanto, tem de ser uma educação que abranja todo um

conjunto de componentes de natureza física, afetiva, intelectual, social e espiritual,

através das quais a pessoa se exprime e se define nas várias etapas e esferas da sua vida

(Mendes, 2007).

Ora, com base na solidariedade e na educação, o educador social, terá a possibilidade de

trabalhar e/ou investigar em vários contextos, especificamente no contexto escolar, onde

poderá intervir diretamente com jovens, em conformidade com as necessidades

emergentes, nomeadamente no âmbito da mediação de conflitos decorrentes da influência

da televisão, da marginalização, da violência das tribos urbanas, da droga, da pertença a

gangs, etc. (Mendes, 2007).

Neste seguimento, creio que o educador social é um profissional essencial para a

integração social de indivíduos em situação de vulnerabilidade, condições de deficiência

ou exclusão social. Ele é a figura que busca reconetar à sociedade: vítimas de abuso ou de

violência física e/ou psicológica; pessoas em situação de rua; dependentes químicos;

pessoas com deficiência física e/ou mental; adolescentes infratores; população prisional;

etc.

Dada a polivalência da sua  intervenção  em  contextos  sociais  diversificados,  precisa  de

conceber a elaboração, a implementação e a avaliação de projetos, pois a sua intervenção

tem de ser eficaz, inovadora, baseada em práticas e políticas atuais, definindo prioridades,

fazendo escolhas, valorizando experiências e colocando os saberes adquiridos ao serviço

dos outros.

O educador social tem o importante papel de combater a exclusão social, pois trata-se de

um agente de mudança, que, através da educação, intervém, avalia e reflete sobre os

problemas sociais com a missão de transformar a sociedade por meio de projetos e

atividades ajustados aos diferentes públicos e aos diferentes contextos. Geralmente,

trabalham no setor público ou privado, em organizações não-governamentais (ONG), seja

a nível individual ou em grupo.
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Vou ser Educadora Social: e depois?
Rute Borrego, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

A Pedagogia Social e a Educação Social estão situadas num ponto onde convergem o

educativo e o social. Na sua configuração, as necessidades práticas sempre apontaram o

caminho da reflexão teórica, o que marcou a identidade da Pedagogia Social como

disciplina científica e da Educação Social como espaço de intervenção prática. 

A Educação Social tem vários meios de intervenção em vários contextos, tais como as

funções que tradicionalmente têm constituído a sua esfera de competência, como também

por aquelas que, em resposta às necessidades derivadas da realidade cambiante, lhe são

circunstancialmente atribuídas. (Rocha, Marques, Figueiredo, Almeida, Batista & Almeida,

2011) 

De acordo com Carvalho & Batista (2003),

"o educador social é e terá de ser, um profissional culto e atuante capaz de,

profissionalmente, ajudar pessoas ou grupos, em dificuldades, na construção

de projetos autónomos de vida. Estes profissionais vão para o terreno, entram

em contacto com as populações em risco, com o intuito de as ajudar a

encontrar a sua autonomia, precisando primeiro de as conhecer, ouvir, para

posteriormente, em conjunto com estas pessoas, desenvolverem projetos de

vida, daí serem considerados por Isabel Baptista (2000), como «especialistas

de mãos vazias»" (Mendes, 2012, p. 14). 

Ora, antecipando que serei educadora num futuro próximo, entendo que poderei atuar,

por exemplo, na reinserção de indivíduos vítimas de exclusão social, ou seja, fazer

orientações  educacionais  para  grupos,   famílias  ou  indivíduos,   bem  como  elaborar  e

planear atividades educativas, elaborar e coordenar oficinas educativas, acompanhar o

progresso de alunos em contexto escolar, elaborar relatórios para superiores envolvidos

no processo de reintegração, elaborar atividades de educação civil, ambiental, ou sexual,

etc.
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A variedade de contextos de Intervenção dos Educadores e

Educadoras Socias

Ao falarmos em Educação Social implica falar da profissão de educador social, isto é, de

um profissional capaz de intervir em diferentes problemáticas dos indivíduos e que,

através de atividades pedagógicas, visa promover a integração social de pessoas que se

encontrem em situação de risco, excluídas ou em situação vulnerabilidade social nos mais

diversos contextos.

Atua em contextos de intervenção socioeducativa, os quais se podem agrupar em cinco

grades áreas de intervenção: adultos e idosos; problemáticas ligadas às crianças e jovens

e aos seus comportamentos de risco; contexto educativo (na sua maioria a violência em

meio escolar, nomeadamente o bullying); inclusão social e gestão das organizações

sociais.

A intervenção social relativamente à inclusão social consiste num processo de melhoria

das condições de participação das pessoas mais vulneráveis na sociedade,

independentemente da idade, sexo, etnia, origem, religião, condição económica ou física,

entre outas. Muitas vezes podemo-nos deparar com as diferentes realidades do

quotidiano, não raras vezes decorrentes do reduzido poder económico, que acaba por

influenciar, consecutivamente, o modo de vida destas pessoas. 

Uma das formas de intervenção são as comunidades socias que, ao serem formadas, têm

como objetivo acolher e ajudar os indivíduos de modo a promover a sua inclusão; no

entanto, a realidade não é a pretendida, uma vez que ao ser referida a palavra

“comunidade”, é-nos, comummente, remetida como sendo um lugar de marginalização e

exclusão   social,   que   é   exatamente   o   oposto   do   pretendido.    Segundo    Trevisan 

(2009), "é neste sentido que a intervenção comunitária e a acção sócio-educativa em

comunidades ganha relevo, observando as suas potencialidades e fragilidades, mobilizando

os recursos necessários e possíveis e partindo das necessidades e vontades das suas

populações, envolvendo-as em projectos que para elas se assumam como significativos"

(p. 3).

Este tipo de intervenção pode ser entendida como a construção de cidadania em grupos

onde, tradicionalmente, os níveis de participação política, pública e cívica são baixos.

Neste sentido, a cidadania em contexto de intervenção comunitária poderia ser entendida

como um "conjunto de direitos e obrigações que envolvem todos os membros de uma

comunidade política, sem olhar a género, idade, etnicidade, níveis de educação, religião ou

qualquer outro critério que possa ser utilizado para restringir uma pertença responsável e

excluir cidadãos do exercício, sem barreiras de direitos políticos e deveres críticos"

(Guerra, 2002, citado por Trevisan, 2009, p. 3).

ES + Os Contextos de Intervenção do Educador Social

63
Licenciatura em Educação Social, 1.º ano, 2021/2022 - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Portalegre



Baptista, I. (2012). Pedagogia social, um campo plural de investigação e intervenção. In

Cadernos de Pedagogia Social, n.º 4, pp. 5-8. DOI:

https://doi.org/10.34632/cpedagogiasocial.2012.1944

Trevisan, G. (2009). Intervenção comunitária e inclusão social: o educador e os actores.

[em linha] In  Saber & Educar, Vol. 14, n.º 14. DOI: 10.17346/se.vol14.130

Bibliografia

ES + Os Contextos de Intervenção do Educador Social

64

Sara Teixeira, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

Licenciatura em Educação Social, 1.º ano, 2021/2022 - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Portalegre

https://doi.org/10.34632/cpedagogiasocial.2012.1944
http://dx.doi.org/10.17346/se.vol14.130


Os Contextos de trabalho da Educação Social
Tânia Pardal, 1.º Ano Licenciatura Educação Social

O educador social é um técnico que se diferencia no seu trabalho pela sua intenção

pedagógica e prática. Na sua formação, a Pedagogia Social é importante, pois é uma

disciplina com vocação prática que se enquadra simultaneamente na área das Ciências da

Educação e das Ciências Sociais. Segundo Carvalho & Batista (2004), “a Pedagogia Social

faculta as ferramentas teóricas necessárias para uma intervenção no terreno que visa

ajudar a efetivar laços sociais e a criar situações de aprendizagem potenciadoras de bem-

estar, felicidade e autonomia de vida”.

Usando-se de atividades e técnicas diversas, inseridas nas áreas do desporto, cultura e

artes, educação e natureza, o educador social planeia todo um universo criativo que serve

o caminho que visa o acolhimento e reintegração do indivíduo, ou grupo. Tem como

objetivo a inclusão, integração e proteção de pessoas em situação de risco,

vulnerabilidade, carência ou exclusão social. 

Os Educadores Sociais, segundo Baptista (2000), citado por Vieira & Vieira (2016),

situam-se num espaço profissional entre os Educadores/Professores “com quem

partilham o saber pedagógico” e os trabalhadores Sociais com quem

“partilham os mesmos territórios de intervenção”. A área de Educação Social,

prepara estes profissionais “para desenvolver uma ação educativa em espaços

sócio-comunitários. É aqui que o seu trabalho se cruza com o de outros

trabalhadores sociais”. Grupos mais vulneráveis tais como crianças, idosos e

pessoas nas mais diversas situações de vulnerabilidade são o público alvo

destes  técnicos.  Destacam-se  as  principais  áreas  interventivas da Educação 

Social, “Educação de adultos, Educação especializada, Educação laboral e

ocupacional, Educação para o tempo livre, Educação cívica, Educação

comunitária, Educação para a saúde, Educação penitenciária, Educação

intercultural, Educação ambiental” (Carvalho & Baptista, 2004).

No mercado de trabalho, podem prestar os seus serviços em diversas entidades, tais

como escolas, hospitais, centros de acolhimento, comissões de proteção, lares de idosos,

centros de dia, ONG, instituição particular de solidariedade social (IPSS), câmaras

municipais, juntas de freguesia, estabelecimentos prisionais, etc. A sua área de formação

permite-lhe conhecimentos sobre várias e abrangentes áreas, preparando-o para atuar

com problemáticas relacionadas com violência e abusos físicos e/ou psicológicos,

toxicodependência.

Para além das competências pedagógicas, formação científicas e técnicas, adquiridas em

contexto escolar e profissional, a formação contínua formal e não formal é um projeto de

vida e estes profissionais “têm que estar preparados para adquirirem novas competências

de acordo com aquelas que são as exigências da própria sociedade, sob pena de a sua

atividade perder todo o sentido” (Carvalho & Baptista, 2004). O Educador Social é

também possuidor de competências informais, relacionais e afetivas, inatas e de intuição,

também trabalhadas no seu processo formativo. 

Estes Técnicos de Educação Social trabalham diretamente com e para a sociedade, podem 
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e devem integrar-se em equipas multidisciplinares, compostas por professores,

psicólogos, entre outros profissionais capazes de em conjunto ajudar a salvar e

encaminhar as vidas destas pessoas em situações precárias, de risco ou exclusão social,

permitindo criar uma sociedade mais feliz, igualitária, justa e unida. 

A função do Educador Social apoia-se no “amor-vocação para uns, profissão-tecnicidade

para outros” (Fustrer, 1972, citado por Vieira & Vieira, 2016).
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Reflexão Final

Quando se fala em Educadores Sociais falamos de profissionais que trabalham com vista à

mudança social, ou seja, de profissionais ativos, reflexivos e comprometidos no processo

de transformação das suas vidas e da vida da sua comunidade. E, pese embora que:

“os educadores sociais sejam trabalhadores sociais, por partilharem o mesmo

território de intervenção e os mesmos públicos de outros profissionais, o

trabalho social desenvolvido pelos educadores sociais tem subjacente uma

perspetiva educativa e pedagógica, logo parecem aproximar-se mais dos

professores/educadores. Desta forma, a eficiência das intervenções dos

educadores sociais ampliar-se-á, sobretudo criando-se teorias e modelos que

sustentem a ação e neste campo a Pedagogia Social parece cumprir todos

estes requisitos." (Lopes de Azevedo, 2018, p 143).

Neste seguimento, e como nos sugere Petrus (1998), a Educação Social apresenta-se

como um processo de transmissão de valores educativos, de normas e valores

fundamentais para a ordem social, aproximando-se de uma didática do social, como uma

ação profissional qualificada, próxima da inadaptação social. Reforçando a ideia de Caride

e Trillo (2010), ao conceptualizarem que a Pedagogia Social permitirá aos educadores

sociais respostas educativas face aos desafios emergentes, na medida em que tem por

objeto de estudo formal e abstrato a Educação Social dos indivíduos, que visa apoiar,

formar e a integrar socialmente. Será esta a matriz de referência que dá especificidade à

Educação Social, conferindo-lhe uma relação contígua com os indivíduos, sendo muito

mais do que um recurso técnico, pois será a própria especificidade da profissão.

Cremos, nestes pressupostos, que a intervenção socioeducativa visa ajudar o educando a

aprender a compreender e a comunicar essa compreensão com os outros, ou seja, é

tarefa essencial do educador contribuir para que as pessoas construam a inteligibilidade

das coisas (Freire, 2006). Ou como refere Baptista (2011), esta ideia de reciprocidade

relacional reflete-se no binómio eu-tu que Martin Buber (1993), mobilizado pela autora,

define como uma relação recíproca, na qual cada pessoa valoriza a outra por si mesma,

estabelecendo-se uma afeição mútua, pois o diálogo através do qual se constrói a relação

exige respeito pelo outro e pela sua palavra, pois só se o outro se sentir respeitado como

eu é que adquire a consciência de si mesmo.

Nesta aceção, a comunicação entre as pessoas é mais do que dialética e intercâmbio de

ideias. É o enriquecimento e criação do próprio ser, por isso é que se impõe ao educador

social uma relação de compromisso e respeito pelo indivíduo e que assente a sua prática

no diálogo, entendido aqui como encontro pedagógico, capaz de coadjuvar na

capacitação subjetiva e civicamente de todas as pessoas, em contextos sociocomunitários

balizados por valores de bem-estar e inclusão social (Baptista, 2012), num permanente

exercício de alteridade.

No que à intervenção do educador social, diz respeito, este profissional poderá

desenvolver a sua atividade profissional em diferentes contextos profissionais, evocando

igualmente diferentes perfis, sobretudo porque pode atender a públicos diferenciados e

de diferentes contextos, assumindo um caráter polivalente consoante os públicos e as

problemáticas. E nesta perspetiva, a Educação Social não está associada a uma 
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perspetiva técnica e recreativa, mas a uma perspetiva de intervenção social e pedagógica

(Timóteo, 2013).

Desta feita, quando se trabalha com e para as pessoas, não se pode ter uma ação

mecanizada nem estandardizada, pelo contrário, importa apelar a abordagens

polissémicas e intersubjetivas. Ou seja, impõe-se atuar em realidades concretas,

utilizando métodos para uma intervenção ativa e o mais eficaz possível e que se sustente

na Pedagogia Social, uma vez que esta

“optou pela construção teórico-prática de uma educação e de uma pedagogia

que coloque a ênfase em contextos, problemas, valores, metodologias,

processos, iniciativas, âmbitos etc., que incidam na natureza e no alcance da

educação como uma prática social normativamente orientada para a melhoria

da sociedade." (Caride, 2011, p. 118).

Face ao explicitado, a Educação Social contribui para que a participação aconteça e se

traduza nas mais diversas formas, por exemplo na participação e defesa dos direitos

humanos, dos direitos dos animais, da preservação do ambiente, na participação (a favor

ou contra) das decisões políticas, na participação dos diferentes processos da

comunidade da qual se faz parte, da participação nas diferentes decisões, em suma,

contribuir para uma cidadania ativa e informada (Lopes de Azevedo, 2018, p. 135),

reclamando por isso e para isso uma educação transformadora, acessível a todos e a cada

um que, acima de tudo, se demonstre uma educação humanista e solidária atenta às

necessidades emergentes das pessoas e das suas comunidades.

Ora, independentemente dos territórios de intervenção, o educador social trabalhará no

sentido de mitigar problemas, contribuindo para o desenvolvimento, para a autonomia,

para a liberdade e para a integração. Neste sentido, um dos grandes desafios da

Pedagogia Social é o reconhecimento da identidade profissional do educador e da

educadora social, assumindo, contudo, que, independentemente da versatilidade de que

se revestem estes profissionais, o compromisso educativo do seu trabalho social supera a

lógica assistencialista, situando-se num paradigma de mudança e desenvolvimento dos

sujeitos, no qual todos têm voz ativa no processo (Lopes de Azevedo, 2018, p. 132).

Se aquando da emergência da Educação Social a intervenção destes profissionais se

confinava a um público muito restrito, hoje o seu campo de intervenção é muito mais

abrangente (Capul & Lemay,2003), alargando a sua intervenção a populações de todas as

faixas etárias (infância, juventude; adultez e velhice), seja com pessoas e/ou grupos com

problemas específicos, nomeadamente associados à toxicodependência, à prostituição, ao

bulliyng, etc., podendo atuar em meio aberto (intervenção comunitária, sem abrigo), em

meio semiaberto (centros de dia) e em meio fechado (prisões), intervindo, assim, ao nível

da prevenção primária, secundária e terciária e da inserção social, profissional, escolar,

ao nível da saúde, da cultura, da educação e formação de adultos, da ocupação de tempos

livres; seja em contextos como a rua, a escola, a comunidade, a família e as instituições. 

Consequentemente, esta versatilidade faz com que o seu domínio de intervenção “não

apresente limites bem definidos” (Capul & Lemay, 2003, p. 7), sendo, não raras vezes, um

obstáculo à empregabilidade, uma vez que a enorme polivalência dos contextos de
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trabalho do educador social, a multiplicidade de papéis e a pluralidade de competências

que este pode assumir dificultam e obstaculizam a construção e afirmação pública da

identidade profissional enquanto técnico especializado, quando poderá ser confundindo

com outros técnicos, não pela falta de territórios de intervenção, mas pela confusão com

outros profissionais, cuja profissão está mais consolidada e reconhecida no domínio,

como é o caso dos assistentes sociais ou dos animadores socioculturais; ou

“desconfiando” das suas múltiplas competências. Não obstante, reforçamos a ideia de

que o carácter diferenciador da intervenção do Educador Social é a pedagogia social que

confere intencionalidade pedagógica às suas práticas.

Através das 27 reflexões apresentadas pelos estudantes, comunga-se a ideia de que a

profissão abre janelas de intervenção para uma multiplicidade de contextos justificando

os seguintes títulos: O papel do educador nas mediações socioeducativas; O papel do

educador social: Os vários tipos de intervenção; Os múltiplos contextos da Educação

Social; A variedade de contextos de Intervenção dos Educadores e Educadoras Socias; Os

contextos de trabalho de Educador Social; Quais os contextos da Educação Social?; Onde

pode trabalhar o educador e a educadora social?; Onde atuam os Educadores sociais?;

Onde se pode exercer enquanto educador e educadora social?; Que contextos para a

intervenção socioeducativa?; Educação Social: que caminhos?; Enquanto futura

Educadora Social onde posso intervir?; Em que situações pode trabalhar o Educador

Social? ; Onde se pode trabalhar enquanto Educador Social?; Intervenção dos educadores

sociais: que caminhos?;  A intervenção no Contexto Familiar e Escolar do Educador Social; 

O papel do educador social nas escolas e O Educador Social em Contextos de Saúde e

Envelhecimento, antecipando estes últimos títulos, alguns cotextos de intervenção.

Para finalizar, importa reforçar que dada a multiplicidade de oportunidades de intervenção

que o educador e a educadora social podem assumir, 

enquanto profissionais da relação pedagógica, caberá a cada profissional apelar à sua

formação técnico-científica, por um lado e ao seu saber estar e saber ser, por outro para,

numa relação de grande proximidade com os educandos e os seus contextos, trilhar

caminhos rumo à liberdade e à justiça, acreditando nas possibilidades da educação

enquanto fator de transformação e desenvolvimento pessoal e social.
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Notas Biográficas





Professora Associada da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica

Portuguesa (FEP-UCP), onde atualmente coordena os Cursos de Mestrado em Ciências da

Educação.

Isabel Baptista
Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa

Doutorada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP, 2005) e

Mestre em Filosofia da Educação pela mesma universidade (FLUP, 1996). 

Provedora de Ética (Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa (CRP-

UCP); Presidente do Conselho de Acompanhamento da Carta Ética da Sociedade

Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE). Diretora da Revista “A Página da

Educação”(www.apagina.pt). Investigadora do Research Centre for Human Development

(CEDH/-UCP/FCT) e do Research Centre on Adult Education and Community Intervention

(CEAD-UAlg/FCT). Principais áreas de ensino, investigação e publicação: Éticas

Educacionais, Ética e Investigação Científica, Filosofia da Hospitalidade, Pedagogia Social.
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do Douro, instituição onde foi coordenadora adjunta do NITCE - Núcleo de Investigação

Transdisciplinar em Ciências da Educação.

A nível internacional alargou, desde 2019, a sua colaboração com a UNIPIAGET -

Moçambique e a Universidade Católica de Moçambique.

A tempo integral foi, desde 2017 até 20 de maio de 2020, docente no ISCE Douro, em

Penafiel, onde assegurou a coordenação do Departamento de Educação, a coordenação

da Licenciatura em Educação Básica e do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do

1.º CEB e desde 2020 a coordenação do CTeSP em Acompanhamento de Crianças e

Jovens. Tem vindo a assegurar a docência de diferentes Unidades Curriculares, a

orientação de estágios, bem como a orientação de diversos trabalhos científicos (teses) e

publicado capítulos de livros e artigos em revistas científicas, nacionais e internacionais,

nas áreas da educação, assim como participado em diferentes encontros científicos da

especialidade.

Foi, ainda,  Presidente do Conselho Técnico-Científico do ISCE Douro, faz parte da bolsa

de avaliadores ERASMUS 2021/2027 e integra a equipa editorial de algumas revistas

internacionais.

Atualmente é professora adjunta na ESECS de Portalegre.

Maria Lopes de Azevedo
ISCE Douro (Penafiel) e ESECS, Portalegre

Licenciatura e Mestrado em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências

da Educação da Universidade do Porto, Especialização em Igualdade de Género pela

FPCE-UP e Doutoramento en Equidad e Innovación en Educación pela Universidade de

Santiago de Compostela, com as Classificações da UNESCO 1: 580104 – Teorias

Educativas; UNESCO 2: 580103 – Planes de Estudos e UNESCO 3: 580204 – Educacion

Básica. Desde 2005 que leciona no Ensino Superior, tendo colaborado com diferentes

Instituições públicas e privadas, nomeadamente a ESE Jean Piaget de Macedo de

Cavaleiros, a ESE de Viana do Castelo, a ESE de Bragança e a ESECS de Portalegre.

Em 2015 inicia a sua internacionalização com Angola onde colaborou na orientação de

trabalhos académicos de cursos de Mestrado do Instituto Superior de Ciências Educativas
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É natural de Amarante, tem 46 anos e é Licenciada em Ciências Sociais - Minor em

Sociologia, pela Universidade Aberta.

É empreendedora, sendo o rosto por detrás da micro empresa 44 - CANDLESHOP,

empresa que criou em 2021.

Foi, até 30 de maio de 2022, Secretária da Presidência do ISCE Douro - Instituto Superior

de Ciências Educativas do Douro.

Ao longo dos últimos anos participou na organização de vários eventos, nacionais e

internacionais, tais como o P3E - Projeto Emergente, Educativo e Empreendedor (2017 e

2019), as Jornadas Desportivas (de 2016 a 2019), e o I e II FIACED - Fórum Internacional

África, Cooperação, Educação e Desenvolvimento (2016 e 2018).

Organizou o Livro de Resumos do II FIACED – Fórum Internacional África, Cooperação,

Educação e Desenvolvimento.

Foi responsável pela organização, formatação e arranjos gráficos finais do e-book

Educador Social + Um Perfil em Construção.

Tem participado em várias ações de formação, conferências e simpósios na área das

Ciências Sociais e Humanas, assim como no âmbito das Ciências da Educação.

Sofia Lourenço
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Nasceu a 26 de junho de 2001, em Abrantes. Cresceu em Tomar, cidade intitulada

"Cidade dos Templários”, sita no distrito de Santarém.

Praticou natação e patinagem artística quando era mais nova. Concluiu os estudos, no

ensino regular, no curso de Ciências Socioeconómicas, no ano de 2020. Atualmente,

frequenta o 1.º ano da Licenciatura em Educação Social, na Escola Superior de Educação

e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre – IPP.

Nos tempos livres, gosta de passear, conhecer lugares novos e estar com os amigos.

Adora animais, principalmente cães, tendo por companhia uma cadela chamada Benny,

com 5 anos, e um cão chamado Óscar, com 1 ano.

Nasceu em Mirandela, no dia 29 de julho de 2001. Terminou o curso de Humanidades, na

secundária de Mirandela e ingressou na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

do Instituto Politécnico de Portalegre, na licenciatura em Educação Social.

Durante o percurso escolar em Mirandela, ingressou em várias atividades, das quais se

destaca a Natação de competição.

Os seus tempos livres são ocupados com idas ao ginásio, caminhadas ao ar livre e

leituras.

Ana Beatriz Costa
ESECS, Portalegre

Ana Faria
ESECS, Portalegre       
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Nascido e criado em Tavira, onde sempre habitou e estudou. 

Tendo terminado o ensino secundário em 2021, ingressou, nesse mesmo ano, no ensino

superior. O curso de Educação Social não foi a sua primeira opção, porém, tem superado

as suas expectativas.

Não planeia nada para o seu futuro, luta pelos seus objetivos e vive intensamente cada

dia. 

nasceu a 28 de julho de 2001, em Cabo-Verde, no seio de uma família muito humilde. Tem

uma irmã que muito ama.

Um dos acontecimentos mais importantes que primeiro recorda, teve lugar quando tinha 

 apenas 5 anos: o seu pai emigrou para Portugal. Também por isso, no decurso da sua

vida aprendeu a ser disciplinada e trabalhadora, valores que prezo também nos outros.

A minha família ensinou-lhe os valores mais importantes para viver em sociedade e esses

valores têm guiado a sua vida.

Espera concluir o curso de Licenciatura em Educação Social, que frequenta na Escola

Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre, para que a

sua família possa ter orgulho em si e também para ser um espelho para a sua irmã. 

Andreia Costa
ESECS, Portalegre

Carlos Arez
ESECS, Portalegre       
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Nasceu em Arronches, a 5 de agosto de 2003,  e reside em Portalegre durante o período

escolar.

Em 2018 ingressou na escola secundaria Mouzinho da Silveira, em Portalegre, no Curso

Técnico de Apoio Psicossocial. No ano letivo de 2021/2022 ingressou na Escola Superior

de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre.

Durante alguns anos dedicou parte do seu verão a um projeto chamado “crescer mais”, o

qual tinha como objetivo manter ativos os jovens e, desta forma, também auxiliar várias

instituições de Arronches. 

Nasceu a 22 de maio de 2003, em Évora.

Iniciou e concluiu o ensino secundário na Escola Secundária Severim de Faria, em Évora,

no curso de Ciências Socioeconómicas. Ingressou no ensino superior, no curso de

Licenciatura em Educação Social, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do

Instituto Politécnico de Portalegre. Decidiu ingressar nesta área porque tem como

objetivos ajudar a orientar pessoas no processo de reintegração social; intervir e refletir

sobre os problemas sociais com a missão de (re)transformar a sociedade através de

projetos e novas atividades.

Catarina Patola
ESECS, Portalegre

Diana Jesus
ESECS, Portalegre       
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Nasceu a 20 de dezembro de 2000, no Funchal, na ilha da Madeira. Concluiu o curso de

Línguas e Humanidades na Escola Secundária de Francisco Franco e terminou o curso

geral de Música no Conservatório, Escola Profissional das Artes do Funchal, em piano.

Com 18 anos começou a dar aulas no núcleo de música da Escola Secundária de

Francisco Franco, no entanto, deixou de o fazer a partir do momento em que começou a

trabalhar como vendedora de loja.

Atualmente, com 20 anos, frequenta a Licenciatura em Educação Social, na Escola

Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre. Após

concluir o curso, deseja ingressar no Mestrado em Musicoterapia, profissão que pretende

exercer, pois adora tudo o que está relacionado com terapias alternativas.

Possui o certificado de iniciação, Nível 1, do Sistema Usui de Reiki.

Gosta de passar os seus tempos livres com os amigos e familiares, conhecer novos países

e culturas e passear perto do mar, sendo essa uma das suas formas de encontrar paz e

tranquilidade.

É Cabo Verdiana e tem 19 anos.

Em Cabo Verde vivia na ilha de Santiago, na cidade da Praia, em Palmarejo.

Veio para Portugal em dezembro de 2021, onde ficou com os seus familiares, em Setúbal,

durante as férias de Natal. No dia 10 de janeiro de 2022, chegou a Portalegre, à

residência de estudantes, em Assentos, onde frequenta, na Escola Superior de Educação e

Ciências Sociais do IPP, o curso de Licenciatura em Educação Social.

Eliane Fernandes
ESECS, Portalegre

Fabiana Vieira
ESECS, Portalegre       
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Nasceu a 24 de Outubro de 2001, em Cabo verde, na cidade da Praia. Vive com a família

no Bairro São Martinho Pequeno.

Frequentou a escola Manuel Lopes, onde concluiu o ensino secundário. Atualmente, reside

em Portugal, na cidade de Portalegre, onde frequenta a Licenciatura em Educação Social,

na ESECS - IPP.

Nos tempos livres, gosta de dormir, ouvir música, ver telenovelas, sair com os amigos e ir

a bailes.

Nasceu a 20 de janeiro de 2002, no Hospital do Barlavento Algarvio, em Portimão.

Frequentou a Escola Básica Júdice Fialho, na Pedra Mourinha, em Portimão, onde concluiu

o ensino básico, e a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, onde

concluiu o ensino secundário no curso de Línguas e Humanidades.

Entrou no ensino superior com 18 anos, mas acabou por ficar mais um ano a estudar com

o objetivo de melhorar as notas dos exames. Ingressou, em 2021 no curso de Licenciatura

em Educação Social, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais dno Instituto

Politécnico de Portalegre.

Habitualmente, durante o verão, trabalha numa loja de artesanato, junto à praia. Nos

tempos livres, gosta de conviver com família e amigos. Ouvir música, ler e praticar

exercício físico, são as suas distrações favoritas.

Gabriela Martins
ESECS, Portalegre

Geovânia Lopes
ESECS, Portalegre       
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nasceu a 14 de dezembro de 2001, no Hospital de Coimbra. Cresceu na cidade de Torres

Novas e, desde 2007, vive na aldeia de Casais Castelos no concelho de Torres Novas.

No 2.º ciclo frequentou a Escola Manuel de Figueiredo e o 3.º ciclo e secundário foram

realizados na Escola Secundária Maria Lamas.

Em 2010 ingressou nos Escuteiros, onde ainda permanece, o que contribuiu para o seu

crescimento enquanto pessoa e se revelou uma mais-valia no seu processo de

socialização.

Devido ao seu interesse pela área da educação e o gosto por ajudar o próximo, ingressou

no curso de Educação Social, o qual frequenta, atualmente, na Escola Superior de

Educação e Ciências Sociais do IPP. No futuro, pretende trabalhar com crianças.

É uma pessoa simpática e simples, que adora acampar e desfrutar de momentos felizes

com a família e os amigos. É uma jovem bastante alegre, que adora viver.

Durante o seu percurso de vida, pretende fazer algo de relevante para a sociedade; quer

deixar o seu marco e só assim vai sentir que a sua missão foi cumprida.

Nasceu a 3 de julho de 2000, em Portalegre. Reside em Santo António das Areias,

concelho de Marvão.

Sempre gostou de ajudar as pessoas, fosse através de pequenos gestos, de conversas ou

qualquer outra coisa, pelo que, sempre pensou em ingressar no Ensino Superior na área

da Psicologia. No entanto, ingressou no curso de Licenciatura em Educação Social, na

ESECS - IPP, onde espera, no futuro, trabalhar numa área que realmente a satisfaz.

Nos tempos livres, gosta de ler, estar com os amigos, cozinhar e viajar.

Iara Sabino
ESECS, Portalegre

Inês Vieira 
ESECS, Portalegre       
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Nasceu no dia 4 de março de 2002, no Hospital Fernando Fonseca.

Concluiu o ensino secundário no Liceu Padre Alberto Neto, em Queluz, no curso de

Ciências e Tecnologias.

Ingressou no ensino superior em 2021, na licenciatura em Educação Social, na Escola

Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre. Não sendo

este o curso que ambicionava, acabou por atenuar a ideia de trocar para o curso

pretendido, pois a vontade de ajudar o próximo é o seu principal objetivo enquanto cidadã

deste mundo e este curso irá ajudá-la a cumprir a sua vontade.

É atleta federada de Ginástica Acrobática, modalidade que praticou durante 14 anos.

Nasceu a 28 de junho de 2003, no Hospital Garcia de Horta, em Almada. Reside no

concelho do Seixal, onde recebeu toda a sua formação escolar e desenvolveu a sua paixão

pela dança.

Fez voluntariado em várias instituições, entre elas o Banco Alimentar, bem como num

grupo de crianças e jovens residentes na freguesia de Fernão Ferro.

Estudou na Escola Secundária Dr. José Afonso, no Seixal, e ingressou no ensino superior,

em 2021, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de

Portalegre, na Licenciatura em Educação Social.

Tem como principal objetivo ajudar a fazer a mudança e ajudar o maior número de

pessoas possível, pois tem uma grande paixão por crianças e idosos.

Um lema que leva para o resto da sua vida é “não faças amanhã o que podes fazer hoje”.

Inês Mestre
ESECS, Portalegre

Joana Martins
ESECS, Portalegre       
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Nasceu no Porto Moniz, Ilha da Madeira, a 18 de setembro de 2002.

Concluiu o ensino secundário na Escola Básica e Secundária com Pré Escolar e Creche do

Porto Moniz. Em outubro de 2021 ingressou no ensino superior, na Escola Superior de

Educação e Ciências Sociais do instituto Politécnico de Portalegre, onde frequenta o curso

de Licenciatura em Educação Social.

Nasceu em Beja, a 23 de junho de 2002.

Em 2021 ingressou no ensino superior, no curso de Licenciatura em Educação Social, na

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre.

Tem como objetivo ser uma boa profissional, com ferramentas pedagógicas que lhe

permitam intervir nas problemáticas dos indivíduos. Pretende ajudar pessoas em situação

de risco, excluídas e em situação de vulnerabilidade social.

Gosta de viajar com a família e amigos, conhecer novas culturas e gastronomias e viver

novas experiências.

Juliana Costa
ESECS, Portalegre

Liliana Reganha
ESECS, Portalegre       
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É uma jovem de 22 anos, nascida em Lisboa a 5 de maio de 2000, que reside, desde o seu

primeiro ano de idade, no conselho de Monforte, distrito de Portalegre.

Frequentou a Escola EB 2,3 de Monforte, onde concluiu o 9.º de escolaridade, ingressando

posteriormente na Escola Secundária Mouzinho da Silveira, em Portalegre, onde terminou

o ensino secundário na área das Línguas e Humanidades.

Em 2021, apesar de muitas dúvidas e inseguranças, ingressou no curso de Licenciatura

em Educação Social, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto

Politécnico de Portalegre, encontrando-se feliz com a sua escolha.

Nasceu a 19 de dezembro de 2003, no Hospital Amadora Sintra. Reside atualmente em

Rio de Mouro, no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa.

Terminou o ensino secundário, na área de Línguas e Humanidades, na Escola Secundária

Leal da Câmara. Em 2021, com 17 anos, ingressou na Escola Superior de Educação e

Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre, na Licenciatura em Educação

Social.

No verão de 2021 trabalhou num projeto chamado "Voluntariado Sintra Jovem" que tinha

como objetivo o apoio às praias e a sensibilização ambiental na praia de São Julião em

Mafra.

Nos seus tempos livres gosta de ler livros, ouvir música e sair com os amigos.

Margarida Mira
ESECS, Portalegre

Margarida Teixeira
ESECS, Portalegre       
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Nasceu a 30 de junho de 2003, em Lisboa. Atualmente reside em Sintra, distrito de

Lisboa.

Terminou o Curso Técnico de Apoio Psicossocial em 2021 e ingressou, com 18 anos, no

ensino superior, na Licenciatura em Educação Social, na Escola Superior de Educação e

Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre.

É escuteira há 8 anos.

Gosta de ajudar e de conviver com o próximo. Não gosta de injustiças, enfrentando-as

com toda a sua alma quando com elas se depara.

É amiga do seu amigo e nos seus tempos livres gosta de tocar guitarra e de apreciar

música, pois sente que a música é a ferramenta principal para haver paz entre as pessoas. 

Nasceu em Faro, a 06 de maio de 2002 e reside em Vila Real de Santo António.

Praticou ballet, dança contemporânea e hip hop durante 10 anos, o que lhe permitiu fazer

várias viagens.

Concluiu o ensino obrigatório no curso de Línguas e Humanidades, na Escola Secundária

de Vila Real de Santo António. Em outubro de 2021, começou os estudos no ensino

superior, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de

Portalegre, onde frequenta o curso de Licenciatura em Educação Social.

Gosta de crianças, de estar com os amigos e família, da praia e de viajar. 

Mariana Santos
ESECS, Portalegre

Mariana Nilha
ESECS, Portalegre       
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É um jovem amigo e divertido que, com os seus 22 anos, gosta e quer aproveitar uma vida

simples, cumprindo e defendendo sempre os seus valores.

Nasceu em Portalegre a 16 de novembro de 1999, tendo sido reencaminhado para uma

casa de adoção. Foi adotado aos 7 anos de idade, rumando a Ponte de Sor, a qual

considera a sua terra natal.

Terminado o ensino secundário em Economia A, frequentou um CTeSP em Intervenção

Social e Comunitária, no Instituto Politécnico de Leiria, em torres Vedras. Após os 2 anos

do curso, candidatou-se e ingressou no Instituto Politécnico de Portalegre, onde

frequenta a Licenciatura em Educação Social, na Escola Superior de Educação e Ciências

Sociais.

Nasceu no dia 23 de novembro de 2003, no hospital de Abrantes.

Em setembro de 2018 ingressou no ensino secundário, na Escola Secundária de Ponte de

Sor, onde o concluiu na área de Línguas e Humanidades.

Com 17 anos, ingressou na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto

Politécnico de Portalegre, no curso de Licenciatura em Educação Social, no ano letivo

2021/2022. 

Mariana Silva
ESECS, Portalegre

Miguel Santos 
ESECS, Portalegre       
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Nasceu a 28 de março de 2003, na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, residindo,

atualmente, no concelho de Avis, distrito de Portalegre.

Em setembro de 2019 ingressou na Escola Secundária Rainha Santa Isabel, em Estremoz,

onde concluiu o ensino secundário na Área de Línguas e Humanidades. Em 2021

ingressou no curso de Licenciatura em Educação Social, na Escola Superior de Educação e

Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre.

Tem uma grande paixão por crianças e pela forma como o Educador Social pode intervir

enquanto  agente de mudança.

No verão faz babysitting e participa também num Projeto chamado “Jovens em

Movimento”, que tem como objetivo auxiliar e realizar atividades com crianças até aos 12

anos de idade.

Nasceu a 08 de maio de 1999, no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.

Em 2021 ingressou na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto

Politécnico de Portalegre, na licenciatura em Educação Social. Escolheu este curso pois é

bastante abrangente e permitir-lhe-á trabalhar tanto com crianças, como com idosos, em

escolas, estabelecimentos prisionais, hospitais ou centros de acolhimento.

O seu principal objetivo é terminar a licenciatura como uma pessoa melhor e preparada

para ajudar quem precisa.

Rafaela Isaías
ESECS, Portalegre

Rita Cruz 
ESECS, Portalegre       
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Com apenas 2 anos, Sara começou a viajar com a família, o que levou à sua paixão por

conhecer o mundo que a rodeia.

Ao longo da sua adolescência foi demonstrando, cada vez mais, o seu interesse em

emigrar e, com 20 anos, acaba por se candidatar a um programa de voluntariado na

Tailândia, com o intuito de ajudar crianças e jovens meninas, relativamente à educação

das mesmas.

Em 2021 ingressou no curso de Licenciatura em Educação Social, na Escola Superior de

Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre. Tem por objetivo

realizar um trabalho de voluntariado no Quénia, o qual terá a duração de 1 ano. Mais

tarde pretende regressar a Portugal e realizar um Mestrado em Educação Básica.

Nasceu a 11 de abril de 2003, no hospital em Abrantes, e reside na cidade de Ponte de

Sor, no concelho de Portalegre.

Ingressou no ensino secundário em 2018, na Escola Secundária de Ponte de Sor, na área

de Humanidades. Seguidamente, no ano letivo de 2021/2022, ingressou no Instituto

Politécnico de Portalegre, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, na

Licenciatura em Educação Social.

Tem uma paixão enorme pela dança, a qual pratica há 15 anos.

Rute Borrego
ESECS, Portalegre

Sara Teixeira 
ESECS, Portalegre       
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Nasceu a 10 setembro de 1982 e as suas origens pertencem ao mundo rural, tendo

crescido numa pequena aldeia alentejana, na altura por descobrir, e que agora virou

moda. Foi nesta aldeia de Glória, onde realizou o 1.º Ciclo do Ensino Básico, que brincou

livremente, sem medos, com a irmã e os primos.

Concluiu o ensino secundário em Estremoz, na área Científico/Natural, tendo, à posteriori,

realizado um curso técnico de Gestão e Administração de Recursos Humanos. Cinco anos

depois terminou o curso técnico de Turismo Ambiental e Rural, que lhe abriu as portas

para o seu atual trabalho na área do Enoturismo.

A área de turismo e eventos sempre foi do seu interesse, mas o seu fascínio é pelas

pessoas e pelas suas pluralidades, o que a levou, aos 40 anos, a procurar um caminho

que lhe ensine mais sobre pessoas e que lhe permita dar mais de si naquilo que acredita

ser o seu melhor - ajudar a construir vidas mais felizes, libertadoras e autónomas. Para

isso, estuda Educação Social na ESECS - IPP, em Portalegre.

Tânia Pardal
ESECS, Portalegre
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