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RESUMO

Considerando-se os desafios e eventos de tensão vivenciados pelo educador social
em sua prática, surge a seguinte indagação: qual o nível de bem-estar-psicológico
do educador social? Assim, face ao interesse de estudar a prática do educador
social e o seu bem-estar psicológico (BEP), o presente estudo objetivou verificar o
nível BEP dos educadores sociais que desenvolvem intervenções socioeducativas
em espaços não-formais da educação, bem como a relação de algumas variáveis
sociais na explicação deste bem-estar. Participaram desse estudo 100 educadores
sociais (85% do sexo feminino e 15% do sexo masculino), que desenvolvem
intervenção socioeducativa em uma cidade da região metropolitana de Campinas SP. Para coleta dos dados foram utilizados o Questionário de Saúde Geral
(QSG-12) e o Questionário Sociodemográfico (QSD). A respeito dos resultados,
observou-se, em relação à amostra pesquisada, um bom nível de BEP na escala do
QSG-12; em contrapartida, um número expressivo de educadores apresentou um
elevado nível de ansiedade. Emergiram como variáveis sociais relevantes na
explicação do BEP: “condições de trabalho”; “frequência de brigas e
desentendimentos no ambiente de trabalho”, “segurança-insegurança em relação à
atuação como educador social”. Evidenciou-se um maior nível de BEP entre os
educadores, cujo trabalho lhes oferece boas condições; os que não vivenciam, de
modo frequente, brigas/desentendimentos no seu ambiente de trabalho e entre os
que se sentem mais seguros em relação à própria atuação como educador social.
Destarte, considerando a importância da prática do educador social no contexto
socioeducacional, estes dados se tornam relevantes no sentido em que propiciam
maior entendimento a respeito da saúde mental deste profissional, em especial do
seu bem-estar psicológico, permitindo conhecer alguns dos seus indicadores; como
também, à possibilidade de maior compreensão acerca do bem-estar psicológico,
importante construto à qualidade da sua prática, ao seu bem-estar psicossocial e de
todos os sujeitos nela inseridos.
Palavras-Chave: Educação Não-Formal; Educador Social; Bem-Estar Psicológico.

ABSTRACT

Considering the challenges and strain events experienced by social educator in his
practice, arises the following question: what level of psychological well-being of the
social educator? So, given the interest in studying the practice of social educator and
your psychological well-being, this study sought to verify the psychological well-being
level of the socials educators that develops educatives interventions in non-formals
spaces of education, and the relation of some variables that explained this wellbeing. Participated in this study 100 social educators (85% female and 15% males),
who develop socio-educational intervention in a metropolitan region of the city of
Campinas – SP. For data collection were used the General Health Questionnaire
(QSG-12) and the Social-Demographic Questionnaire (QSD). About the results, it
was noted, in relation to the sample investigated, a good level of psychological wellbeing in the scale of the QSG-12; in contrast, an expressive number of educators
provided a high level of anxiety. Emerged as relevant social variables in explanation
of the psychological well-being: "working conditions"; "fights and disagreements
frequency in the workplace", "security-insecurity in relation to performance as social
educator." Showed a higher level of psychological well-being among educators
whose work offers them good conditions; those who do not experience, frequently,
fights/disagreements on your work ambience, and among those who feel safer in
relation to own performance as a social educator. Therefore, considering the
importance of practicing social educator in the context socio-educational, these data
becomes relevant, in the sense that provide greater understanding about the mental
health of the professionals, in particular their psychological well-being, allowing you
to meet some of their indicators; as well, the possibility of greater understanding of
psychological well-being, important construct on the quality of their practice and their
psychosocial well-being and of all the inserted citizens in it.
Keywords: Non-Formal Education; Social Educator; Psychological Well-Being.

