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 AS PRÁTICAS SÓCIOEDUCATIVAS CONTRIBUINDO COM A EDUCAÇÃO 

FORMAL: EXPERIÊNCIA DO PROJETO 

 

RESUMO: 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a importância dos projetos socioeducativos na 
efetivação do direito a educação, já quea criança em suatransição para a 
adolescência, circulando em diversos meio, vivencia conflitos pessoais e sociais 
detoda natureza, tais como a drogadição, sexualidade exacerbada, violências, 
privações, que repercutem diretamente no seu desempenho escolar e no 
desenvolvimento de suas relações e convívio social. Consciente dessa realidade, a 
organização escola do Terceiro Setor, desenvolve um projeto socioeducativo 
coordenado pelo Serviço Social, trabalhando com crianças regularmente matriculadas 
no 5° ano do Ensino Fundamental, ocorrendo no período decontra turno escolar. Sua 
finalidade reside em provocar oportunidades para desenvolvimento do pensamento 
crítico e reflexivo diante das questões que são postas aos jovens, para que consigam 
fazer o enfrentamento de suas dificuldades, atuando então em complementaridade à 
educação formal, por estimular o aluno a adquirir outros conhecimentos 
extracurriculares que propiciam maior consciência de seu papel como cidadão e sua 
capacidade de transformação social vislumbrando umfuturo melhor. 
 

Palavra chave:educação, terceiro setor, crianças. 

 

INTRODUÇÃO 

 O termo “socioeducativo” segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome designa um campo de aprendizagens, destinadas a assegurar a 

proteção social e oportunizar o desenvolvimento de interesses e talentos múltiplos, ou 

seja, são ações educativas, que podem acontecer também em contra turno escolar, 

tendo como objetivo a articulação entre a escola, a comunidade, a família e os órgãos 

públicos.  

 Visa a efetivação do direito de desenvolvimento pleno de crianças 

eadolescentes, de maneira que melhorem o interesse pela aprendizagem nas escolas 

, desenvolvam relações saudáveis e possam ter uma convivência familiar e social 

mais harmoniosae conseqüentemente aumentando o protagonismo juvenil, pela 

criticidade,  rendimento , disciplina  e  participação. 

 Desta forma, este trabalho tratará da importância dos projetos 

socioeducativosatuarem em complementaridade a educação formal, já que o 

conhecimento para cidadania deveextrapolar o âmbito escolar, demonstrada pelo 

resultado da pesquisa realizadacom participantesdo Projeto Mãos à Obraimplantado 

por iniciativa do Serviço Social em 2011 para funcionar na entidadedo Terceiro Setor 



na área educacional, localizada no Setor Oeste do Município para os alunos do 5º ano 

matriculados na instituição. 

 

OBJETIVO: 

- Avaliar o entendimento dos alunos quanto aos objetivos do Projeto. 

- Analisar quais os resultados efetivos na vida dos alunos resultantes das ações 

desenvolvidas. 

- Avaliar a importância do apoio familiar na adesão do projeto. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  
 Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem quanti-qualitativa, composta 

por 52 estudantes adolescentes matriculados na Obra Madre Marina Videmari e 

participantes do Projeto Mãos à Obra no período compreendido entre 2012 e 2013. 

Sua realização deu-se nas escolas públicas em que hoje estão matriculados,  com os 

quais utilizamos um formulário contendo perguntas abertas e fechadas, aplicados no 

mês de Maio de 2015, havendo 03 perdas por recusa dos pais para participação dos 

filhos. Todos os participantes entrevistados receberam um termo de consentimento 

livre e esclarecido contendo todas as informações e objetivos. Após a coleta, os 

dados foram tabulados e analisados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Os projetos socioeducativos são constituídos por ações complementares à 

escola, atuando como apoio articulado entre instituição de ensino, aluno, família,não 

substituindoo trabalho realizado pela escola.  Por tanto, parte do principio de que o 

aluno (criança ou adolescente) deve ser entendido no seu contexto familiar e social 

podendo se desenvolver à partir dos seus próprios recursos, de suas origens e 

saberes. 

 

 Segundo Vasconcelos 2004, o que se vê no cenário escolar, em via regra, são 

professores, crianças e adolescentes cada vez mais desmotivados frente aos 

conteúdos de sala de aula, e daí decorrem os altos índices de evasão e repetência, 

ainda, ao concluírem o ciclo de ensino, saem despreparados, sem critica e sem 

qualificação, refletindo negativamente na perspectiva de futuro pessoal e profissional. 



Desta forma há grande esforço das pessoas não apenas para ingressarem no ciclo do 

ensino, mas, sobretudo para permanecerem nele. 

[...] afetados em sua autoconfiança, esses alunos desacreditam de sua competência para 

aprender, desistem da escola e enterram a esperança de sonhar com um futuro digno. (GUARÁ, 

apud. VASCONCELOS, 2004, p.33). 

 

 Por sua vez, no ambiente familiar, múltiplas são as questões que influenciam 

negativamente a convivência escolar, enquanto criança ou enquanto aprendiz. 

Famílias em situações de pobreza, vulnerabilizadas e em exclusão social, muitas 

vezes se vêm forçadas a retirar os filhos das salas de aulas para trabalhos 

domésticos, cuidarem dos irmãos menores, ingressando no trabalho informal, 

reproduzindo a ideia de que a escola não é essencial, e assim o fracasso da vida 

escolar é inevitável, ainda mais quando os próprios pais ou responsáveis, não são 

alfabetizados. 

 
 Se a família tem um papel fundamental na vida de seus filhos,a escola e os 

projetos socioeducativos não se sustentam sozinhos, maior deve ser o compromisso 

dejunção de esforços eincentivos, trabalhando-se numaperspectiva de construção 

para umavida melhor. 

 

RESULTADOS 

 

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

pesquisa. Os dados serão demonstrados através de gráficos que facilitam a 

visualização dos resultados coletados que apontam a importância das práticas 

socioeducativas  contribuindo com a educação formal: experiência do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 01-Dados referentes a série escolar e faixa etária, quem são responsáveis e 

tipo de família. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com adolescentes do Projeto Mãos à Obra nos anos de 2012 e 2013 -Maio de 2015. 

 

 Constatamos que, os adolescentes estão matriculados no 7º ano do Ensino 

Fundamental, destes, 69,39% têm 12 anos de idade e 20,41% têm 13 anos; quanto 

aos entrevistados, 59,18% são do sexo feminino, 36,73% os pais são responsáveis 

pelos adolescentes e 16,34% só a mãe; quanto ao tipo de família, 73,47% têm família 

nuclear e 10,21% monoparental feminino. Isso nos demonstra, que os adolescentes 

permaneceram estudando, que a idade corresponde ao período escolar, que suas 

famílias têm relação e formação estável, pois na maioria, ambos os pais são 

responsáveis pelo adolescente. 

 

Gráfico 02- Referente ao tempo que o entrevistado e seus irmãos freqüentaram o 

Projeto Mãos à Obra e com que freqüência os responsáveis participavam das 
reuniões desenvolvidas pelo Projeto. 
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Fonte: Pesquisa realizada com adolescentes do Projeto Mãos à Obra nos anos de 2012 e 2013- Maio de 2015. 

 

Verificamos que 95,92% dos adolescentes permaneceram de 1 à 2 anos no 

Projeto, enquanto seus irmãos (83,67%) participaram menos de 1 ano do projeto, 

quanto aos pais participarem das atividades do Projeto, 40,82% não participavam das 

atividades e 38,77% só participavam quando eram convocados, e quando avaliado 

quais dos pais compareceu, 62,07% são as mães e 24,13% os pais, demonstrando 

que embora as crianças tenham permanência e freqüência no Projeto, o 

comprometimento dos pais no acompanhamento e participação praticamente não 

existe, e quando o fazem é pelo motivo de serem convocados e mesmo assim, com 

observação a mãe é a figura mais presente, o que vem a tornando cada vez a 

responsável pelo educação e formação de seus filhos. 

 

Gráfico 03- Dados referentes a existência de diálogo e freqüência que ocorre, entre o 
adolescente e os pais; quanto à avaliação do adolescente sobre o relacionamento 
vivenciado em família e à percepção de melhorias no convívio com os amigos após 
ter frequentado o Projeto. 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada com adolescentes do Projeto Mãos à Obra nos anos de 2012 e 2013 na Vila Real em 

Botucatu-SP, Maio de 2015. 

 

 Constatamos que quanto ao dialogo e freqüência que este ocorre, 53,10% diz 

conversarem as vezes com os pais, 18,37% nunca conversam e apenas 16,33% 

sempre conversam; já quanto ao relacionamento vivenciado em família 65,31% 

disseram ser ótimo por nunca ocorrerem brigas e 32,65% bom, pois as vezes ocorrem 
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brigas. Podemos notar que apesar do pouco diálogo entre os adolescentes e seus 

pais, consideram o relacionamento familiar como ótimo ou bom, embora falte diálogo 

com os adolescentes, e numa fase desenvolvimento, a presença dos pais é de suma 

importância para um desenvolvimento sadio e a construção de valores e princípios 

para a cidadania e participação social. Quanto as melhorias no convívio com os 

amigos, pudemos observar que para 91,84% ela ocorrem, e destas, 30,61% 

interagem com outras crianças, 36,53% aprendem a respeitar o próximo e para 

18,37% foi no companheirismo. Isso nos mostras que além das atividades 

proporcionadas pelo projeto, estas auxiliam na melhoria do processo de 

relacionamento e a construção de valores como respeito e companheirismo. 

 

Gráfico 04- Dados referentes quanto a gostar de estudo e a disciplina escolar de 
preferência do adolescente, às melhorias percebidas no desempenho escolar após 
freqüentar o Projeto, referente à opinião se a educação informal proporcionada no 
Projeto Mãos à Obra complementa a educação formal e como, ás áreas que exigem 
ensino médio no qual os adolescentes pretendem atuar e as áreas que exigem ensino 
superior. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com adolescentes do Projeto Mãos à Obra nos anos de 2012 e 2013 na Vila Real em 

Botucatu-SP, Maio de 2015. 

 

Verificamos que 95,12% dos jovens pesquisados gostam de estudar, o que 

demonstra que estão buscando um futuro melhor com escolaridade. Entre eles 

38,78% se interessam pelas disciplinas de matemática e português, sendo estas 

básicas para a maioria dos cursos. Ao se referirem as mudanças benéficas que 

tiveram por terem participado do projeto, 61,22% alegam melhor aprendizagem 
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escolar, 28,58% melhora na comunicação e possibilidade de inclusão digital, 48,89% 

dos entrevistados pretendem ingressar num curso, ficando demonstrado que estes 

tem perspectivas para o futuro, almejando a carreira de professor 20%, 17,78% 

veterinário e 11,11% engenharia. Além desses 75% demonstram querer se 

estabelecer com atividades autônomas. 

 

Gráfico 05- Dados referentes ao interesse dos adolescentes pelos assuntos 
abordados no Projeto e o motivo, referente às atividades que mais gostavam de 
participar, quanto a sugestões de outras atividades a serem desenvolvidas no Projeto, 
se o mesmo trouxe melhorias à vida do participante e em que área, e se há 
preocupação do jovem com os problemas atuais da adolescência e com quais 
aspectos. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com adolescentes do Projeto Mãos à Obra nos anos de 2012 e 2013 - Maio de 2015. 

 

O gráfico demonstra que os assuntos abordados no projeto são de interesses 

dos jovens 97,96% já que se tratavam de temas pertinentes as realidades por 

elesvivenciadas 16,33, entre eles estavam as conseqüências do uso de substancias 

psicoativas 46,94%, perspectivas para um futuro melhor 18,37%, os interesses pelas 

aulasno projeto também ocorriam em conseqüência das metodologias adequadas 

utilizadas, sendo aulas teatrais (28,57%), atividades físicas (20,41%) e uso da 

informática (16,33), mas  42,86% sugeriram que fosse inserido a aprendizagem do 

97,96% 

46,94% 

18,37% 

16,33% 28,57% 
20,41% 

16,33% 

42,86% 
40,82% 

23,98% 22,45% 21,94% 

11,22% 

22,96% 17,35% 

14,80% 

Interesse dos 

adolescentes pelos 

assuntos abordados 

no Projeto 

Temas abordados 

Atividades que mais 

gostavam 

Atividades 

sugeridas 

Melhoria na vida 

Preocupação com 

problemas atuais 



idioma inglês. Tudo isso fez com que revelassem melhorias em suas vidas (23,98%) 

pós freqüentarem o Projeto, principalmente no que se refere a maior segurança para 

convívio social (22,45%), no modo de ver a vida (21,94%), o que indica que as 

finalidades do projeto estão sendo atingidas, pois,  havendo maior desenvoltura do 

aluno como individuo, como jovens interados com os problemas. 

 

Gráfico 06- Dados referentes a influência do bairro de residência periféricas nas 
escolhas feitas pelos participantes para suas vivências, a avaliação da própria vida na 
atualidade e qual influência do projeto, se teve necessidade de atendimento do 
Serviço Social e se houveram providências frente aos problemas apresentados. 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada com adolescentes do Projeto Mãos à Obra nos anos de 2012 e 2013 na Vila Real em 

Botucatu-SP, Maio de 2015. 

 

Verificamos que 46,94% dos adolescentes acreditam que o bairro não influência 

nas escolhas para suas vidas, mas 22,45% refere-se que influencia sim, porque 

propicia o contato com as drogas e 16,33% relataram que dificulta ter um futuro 

melhor, isso demonstram que residem em área de risco e vulnerabilidade social, 

65,70% avaliam suas próprias vidas como ótimas  afirmam 30% principalmente por ter 

participado do projeto que possibilitou novos conhecimentos, e 18,57 pelo dizem que 

se sentem mais fortalecidos com suas famílias e 15,71% percebeu maior 

sociabilidade autonomia. 57,15% não necessitam do atendimento do Serviço Social e 

dos 42,85% que necessitaram,26,53% buscaram orientações sobre benefícios sociais 
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, demonstrando interesse em obter outros conhecimentos, sendo o projeto uma 

referencia por isso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisamos o entendimento dos jovens entrevistados sobre as no projeto de 

proporcionar melhorias, beneficiar em suas vivências adolescentes, que pudessem 

permanecer e propiciar para a idade adulta como indivíduo integralmente atendido em 

seu processo de desenvolvimento, bem como o nível de interação do projeto com as 

respectivas famílias, pudemos constatar que não há como negar a importância dos 

projetos sócio educativos ao atuarem em caráter de complementaridade a educação 

formal,já que o conhecimento ali produzido enriquece o conteúdo informacional dos 

adolescentes e extrapola aqueles planejados de maneira inflexível no currículo 

escolar. Além disso, há possibilidades de atender necessidades culturais, sociais, 

familiares e essencialmente aquelas peculiares a fase de vida complexa que 

representa a adolescência. O vinculo com a equipe, o suporte social e psicológico tem 

feito diferença no desenvolvimento emocional dos jovens, para que possam enfrentar 

situações oriundas de suas condições sociais, como influência da localidade de 

residência, contato com usuários de substâncias psicoativas, dramas pessoais e 

familiares. Ainda, ter fortalecido a vontade de permanecerem na escola,já que 

continuam avançando na série escolar e projetam-se para o futuro, intencionando 

cursos de nível superior ou atividades autônomas que possibilitam autonomia 

financeira. Entretanto cabe salientar que as ações do projeto Mãos à Obra devem 

focar um maior envolvimento das famílias, principalmente dos pais para que ecoem as 

informações e melhorias também em que no âmbito familiar e , sendo de extrema 

importância que estes estejam em conexão com as necessidades e dificuldades 

cotidianas de seus filhos.   
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