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AVALIAÇÃO DO PROJETO SOCIOEDUCATIVO ENQUANTO AÇÕES DE 

PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E 

DESENVOLVIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

RESUMO 
 
A sociedade contemporânea tem passado por mudanças significativas, e frente a 
estas mudanças podemos visualizar os novos meios de relação e sobrevivência que 
as famílias vêm se submetendo.  A família é fundamental no desenvolvimento de 
cada sujeito, em especial a criança e adolescente, pois são das experiências 
familiares, que estes constroem suas concepções de moral, cultura, religião, 
pensamentos, costumes dentre outros saberes. Na estrutura familiar as crianças e 
adolescentes são os membros mais vulneráveis, pois estão em construção e 
necessitam de atenção. A criança e adolescente deve ser amparado por seus 
familiares, pois a família é a primeira instituição na qual receberá elementos básicos 
para a construção social, deve também existir a convivência comunitária, pois ambas 
tem papel fundamental na formação dos sujeitos. As organizações do terceiro setor 
vem contribuir na vida do cidadão, seja ela criança, adolescente, jovem, adulto ou 
idoso, dando possíveis respostas as "questões sociais", possibilitando a garantia de 
acesso aos direitos sociais atraves das políticas pubilcas em parceria com o poder 
publico em favor do cidadão. Nessa perspectiva foram implantadas politicas voltadas 
a atenção a família, visualizando o sujeito em sua totalidade, o direito fundamental à 
convivência familiar e comunitária, contribuindo dessa forma com o fortalecimento de 
vínculos. 

 
Palavra chave: Terceiro Setor, Família, Criança e adolescente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como proposta apresentar algumas reflexões sobre 

questõesque afetam as crianças e adolescentes inseridas no projeto socioeducativoe 

das relações com suas famílias,bem como,acesso as políticas públicas para 

atendimento deste seguimento. 

 

 Para isso devemos traçar um breve histórico da visão sob a criança e 

adolescente e sua família e como estas são vistas e amparadas atualmente. No 

decorrer da historia houve mudanças na atenção com as crianças e adolescentes e o 

entendimento de seus cuidados no decorrer da história, sendo que na Idade Média, 

quando a criança demonstrava não necessitar mais do apoio da mãe ou da ama de 

leite era ingressada na vida adulta, não havia um tratamento especial, tinham 

obrigações similares às dos adultos, tornado a vida destas mais difíceis. 



. No Brasil, o grande marco foi a Constituição de 1988, que reconhece a 

Criança/adolescente como sujeitos de direitos e objeto de proteção integral.  

 

Com a emergência e consolidação das políticas sociais voltadas ao 

atendimento da criança e do adolescente percebeu-se a necessidade da 

regulamentação desse preceito constitucional e, portanto foi promulgada em 1990, 

oEstatuto da Criança e do Adolescente – ECA que visa a garantia destes direitos 

tanto pela família como o Estado e a Sociedade. Assim este trabalho buscou levantar 

informações da compreensão da família com relação ao projeto socioeducativo em 

que seu filho esta inserido, e se as ações realizadas resultaram na melhora da 

relação familiar. 

 

OBJETIVOS 

 

 Avaliar a importância do Projeto Socioeducativo na vida das crianças ou 

adolescente.  

 
 Avaliar se os responsáveis identificaram mudanças antes e após a participação 

das crianças ou adolescente no projeto socioeducativo. 

 

 Verificar se as condições socioeconômicas dos pais ou responsáveis interferem 

no desenvolvimento, da criança ou adolescente. 

 

METODOLOGIA  

 

Para a realização da pesquisa utilizamos uma amostra probabilística intencional 

composta por 59 famílias das crianças ou adolescentes inseridos no projeto 

socioeducativo da instituição o que representa 100% do total de famílias atendidas 

pela entidade no período de Janeiro a Dezembro de 2014, tendo como perda, três 

famílias pelo motivo de recusa.Para a coleta de dados, foi utilizado formulário 

contendo questões abertas e fechadas, que foram aplicadas através de entrevistas na 

própria instituição e ouvisitas domiciliares, após agendamento, no mês de Maio e 

Junho. Os entrevistados receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

que após informava quanto ao objetivo da pesquisa e a garantia de sigilo. 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

 É importante abordar as configurações expressas pelas relações sociais na 

construção da proteção social. 

 

Segundo Faleiros (1991:8) “as politicas sociais no Brasil estão relacionadas 

diretamente às condições vivenciadas pelo país em níveis econômicos, político e 

sociais. São vistas como mecanismos de manutenção da força de trabalho, em alguns 

momentos, em outros como conquista dos trabalhadores...” 

 

Os direitos sociais se constituem em direitos fundamentais à pessoa humana, 

que tem como fator primordial a sua efetivação direcionada àqueles que necessitam 

da ação do poder público. Com a Constituição Cidadã de 1988, a Assistência Social 

passa a integrar o tripé da Seguridade Social, enquanto direito de quem dela 

necessitar. 

 

A criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento, num processo de 

construção física, mental e social cabendo à família, sociedade e Estado uma atenção 

especial, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e objeto de proteção integral. A 

Doutrina de Proteção Integral e o Sistema de Garantias rompem com o antigo sistema 

de situação irregular, sendo resguardados numa visão universal, a garantia dos 

direitos de todo o publico infanto-juvenil, com normas de caráter preventivo, 

abrangendo direitos e deveres. 

 

A Politica de atendimento é voltada à proteção e defesa de direitos 

fundamentais da criança e adolescente, seja na politica de assistência, ou outra 

politica pública, objetivando a emancipação não somente da criança e/ou 

adolescente, mas também de sua família e comunidade. A politica de atendimento 

através de programas e projetos atendem as necessidades embasadas nas politicas 

sociais básicas como, saúde, educação, segurança, entre outros, propiciando 

condições dignas de vida. 

 

As ações socioeducativas na politica de assistência social tem por objetivo a 

garantia dos direitos, inclusão social, desenvolvimento do protagonismo infanto-juvenil 



através de ações junto a criança, adolescente e sua família,, desenvolvimento da 

autonomia individual e coletiva. (MDS), ou seja, o trabalho socioeducativo possibilita a 

interação do sujeito com a sociedade, onde este se visualiza como pessoa de 

possibilidades e potencial a ser desenvolvido, e assim contribui com o seu contexto. 

Articula com vários setores como cultura, educação, saúde, segurança alimentar e 

justiça, visandosuperar as vulnerabilidades e o acesso aos direitos, resultando em 

qualidade de vida. 

 

O Terceiro Setor é formado por associações e entidades não governamentais 

sem fins lucrativos, que tendemo bem comum dando suporte ao Estado na execução 

de algumas politicas, sendo assim fundamental para a sociedade. O assistente social 

no Terceiro Setor busca intervenções que possibilitem dar respostas às mazelas da 

questão social, efetivando o acesso às politicas e garantia de direitos. 

 

A politica de Assistência Social que tem na família “a 

matricialidadesociofamiliar que se refere à centralidade da família como núcleo social 

fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência 

social”.( Brasil, PNAS.2004:40) 

 

Esta centralidade dada à família na política de assistência social é justificada 

pelo reconhecimento da importância do Estado na proteção social às famílias e assim 

implementaro Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos que contribui na 

prevenção de situações de risco social, visando a defesa e garantia dos direitos, 

como também a emancipação e superação de vulnerabilidades de algumas famílias . 

 

O projeto socioeducativo, objeto do nosso trabalho é desenvolvido por 

entidade do Terceiro Setor, cujo principal objetivo é dar assistência a criança e ao 

adolescente que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Atualmente as 

crianças e adolescentes que frequentam o Projeto Socioeducativo são oriundos de 

diversas regiões do município, com características de realidades comuns, motivo pelo 

qual buscam a entidade, ou seja, pertencem a famílias, cujos pais ou responsáveis 

trabalham em período integral, não podendo atentar aos cuidados em contra turno 

escolar, residem em bairros onde enfrentam uma complexidade derisco pessoal e 

social.  



RESULTADOS 

 

A seguir apresentamos uma analise dos resultados obtidos a partir da presente 

pesquisa, sendo os dados apresentados através de gráficos que facilitam a visualização dos 

resultados coletados que apontam “Avaliação do Projeto Socioeducativo enquanto ações de 

promoção e fortalecimento de vínculos familiares e desenvolvimento sadio às crianças e 

adolescentes.” 

 

Gráfico I- Referente à procedência regional; sexo; Grau de parentesco; Faixa etária; 

Situação civil; Número de membros e Renda familiar. 

Fonte: Pesquisa realizada com os responsáveis das crianças e adolescentes participantes do Projeto 

Socioeducativo-Maio de 2015. 

. 
Verificamos que quanto a procedência, 55,36% são da região Central e 16,07% 

da região Sul do município; quanto ao sexo e grau de parentesco,83,93% são do sexo 

feminino, destas, 75% são as mães; 35,71% estão na faixa etária de 30 a 39 anos e 

19,64% de 20 a 29 anos; 50% são solteiros.Esses dados nos mostra que a maioria 

são oriundos da região com poucas possibilidades de acesso a projeto socioeducativo 

em sua região residência, cujos responsáveis na sua maioria são as mães, que por 
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serem solteiras, são responsáveis pela educação e chefia da família, e fazem parte da 

população economicamente ativa. 

 

Quanto ao numero de membros e renda familiar, 53,57% são composta de 3 a 4 

membros; 19,64% tem renda de 1 a 2 salários mínimos, 16,07% de 3 a 4 salários 

mínimos e 10,71% tem renda menor a 2 salários mínimos. Podemos observar que 

são famílias pequenas em processo de construção face a faixa etária da mãe e cuja 

renda familiar é incompatível a uma situação de bem estar social. 

 

Gráfico II- Referente à Ocupação e escolaridade dos entrevistados; Condição 

habitacional e número de cômodos; Valor do aluguel e infraestrutura. 

Fonte: Pesquisa realizada com os responsáveis das crianças e adolescentes participantes do Projeto 

Socioeducativo- Maio de 2015. 

 

Constatamos que 35,71% dos entrevistados são trabalhadores domésticos, 

destes 14,29% tem o Ensino médio incompleto e 12, 50% são do lar, destes 7,14% 

também não concluíram o Ensino médio; 48,21% das residências possuem de 5 a 6 

comados, destas 16,07% são própria; 39,29% residem em casas de 3 a 4 comados, 

destas 23,21% pagam aluguel. Dos que residem em casa de aluguel, 42,31% pagam 

de R$401,00 a R$ 600,00; 100% das residências possuem infraestrutura.  
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Esses dados demonstram que pelo nível de escolaridade ser baixo, ocupa 

funções que não originam qualificações, e consequentemente, de baixa remuneração; 

quanto à residência, possuem na sua maioria boas condições, pois tem toda a 

infraestrutura necessária e na maioria são próprias, e os que pagam aluguel, 

considerando o nível de renda familiar, a maioria demonstra possuir qualidade de vida 

satisfatória. 

 

Gráfico III- Referente ao tipo de procura; Sexo, número de crianças e Motivo; Número 

de atividades que conhece e tempo que frequenta. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com os responsáveis das crianças e adolescentes participantes do Projeto 

Socioeducatiivo- Maio de 2015. 

 

Constatamos que 80,36% da procura pela entidade foi espontânea; 39,71% 

tinham uma criança ou adolescente do sexo feminino ,destes 35,29% por motivo de 

trabalho ;36,76% uma criança ou adolescente do sexo masculino destes 27,94% por 

trabalharem; 41,07%  dos responsáveis conhecem três ou mais atividades;35,71% 

conhecem duas atividades; 44,64% frequentam o projeto de 1 a 2 anos.Pudemos 

observar que a procura pelo projeto é espontânea, atendendo crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, tendo como principal motivo da participação no 

projeto o fato dos pais ou responsáveis trabalharem. Os responsáveis conhecem de 

duas a três atividades oferecidas, apesar dos filhos estarem frequentando há um 
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tempo considerável, o que nos leva a constatar que para os pais o mais importante é 

os filhos estarem em um lugar seguro no período em que estão impedidos de cuidar 

de seus filhos por trabalharem. 

 

Gráfico IV- Referente se notou mudança após o ingresso no projeto; Motivo da 

importância do projeto para o entrevistado; Aprendizado transmitido em casa pela 

criança; Estimulo em ir à escola e ao projeto. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com os responsáveis das crianças e adolescentes participantes do Projeto 
Socioeducatiivo- Maio de 2015. 
 

 Constatamos que 64,29% dos entrevistados notaram como mudança a melhora 

no comportamento; 55,36% afirma ser o projeto importante por ampliar o 

conhecimento e 23,21% pormelhorarauto-estima; 33, 93% observaram como 

conhecimento transmitido em casa,foi um maior interesse por atividades educacionais 

e culturais e 19,64% pelas atividades de artesanato;  98,21%  perceberam que a 

criança e adolescente teve mais interesse em ir ao projeto e à escola. O que podemos 

observar é que as atividades oferecidas são de interesse das crianças e 

adolescentes, bem como avaliado pelos paiscomo importantes pois desenvolveu mais 

interesse pela escola e sua permanência no projeto, o que auxilia em seu 

desenvolvimento e previne que os mesmos permaneçam   nas ruas em situação de 

vulnerabilidade. 
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Gráfico V-Referente à avaliação da criança ou adolescente na convivência familiar e 

justificativa; Disponibilidade de tempo; Acompanhamento na rotina; O que acredita ser 

importante passar para a formação; Se condição financeira interfere na educação e os 

motivos; 

 
Fonte: Pesquisa realizada com os responsáveis das crianças e adolescentes participantes do Projeto 
Socioeducatiivo- Maio de 2015. 
 

 Constatamos que 91,07%dos entrevistados relatam a relação da criança ou 

adolescente como boa, destes, 80,36% por terem uma convivência; quanto a 

disponibilidadede tempo com seus filhos, 32,14% disponibilizam à noite e aos finais 

de semana, 26,79% aos finais de semana e 3,57% não disponibilizam nenhum tempo. 

Dos que não disponibilizam tempo, 100% são por trabalharem; em relação ao 

acompanhamento das atividades rotineiras realizadas pelas crianças ou 

adolescentes, 92,86% afirmam acompanhar. Quando questionados sobre o que é 

importantetransmitir para a formação de seus filhos, 32,14 mencionam valores e 
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religião e 30,36%mencionam valores. Podemos observar que a relação familiar é de 

qualidadepois tem bom relacionamento e boa convivência com seus filhos, além de se 

preocuparem com a formação e os princípios importantes para a formação dos 

mesmos, reconhecendo a importância do tempo dedicado aos filhos bem como do 

acompanhamento das atividades dos mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao traçar o contexto histórico dos direitos da criança e adolescentes, 

observamos que não se tinha uma atenção especial, este era tido como apenas mais 

um objeto presente na sociedade, o que com a Constituição Cidadã de 1988 e 

implementação do Estatuto da Criança e adolescente (1990) passama sertratadas 

como sujeito, sujeitos de direitos, demandatários de cuidados e proteção social 

especial. 

 

. As ações socioeducativas que alcança a população, seja por órgãos 

governamentais ou Entidades sociais, buscam trabalhar as potencialidades de cada 

sujeito, fortalecendo os vínculos, alcançando os que se encontram a margem da 

sociedade, oportunizando a construção da cidadania e a ampliação do bem estar 

social. 

 

Este trabalho buscou compreender o entendimento da família sobre o projeto e 

suas ações e de que forma contribuiu no fortalecimento de vínculos,nos mostrando 

que há o reconhecimento do trabalho exercido, que suas contribuições são positivas 

para o fortalecimento dos vínculos familiares, porem cabe ressaltar que visam o 

imediatismo, pois apresentam passividade rente a realidade no qual estão inseridos. 
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