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O PROJETO SOCIOEDUCATIVO NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E 
POTENCIALIDADES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
RESUMO 

Um projeto socioeducativo deve ter como intuito principal, proporcionar atividades 
socioeducativas, tendo como foco a emancipação dos sujeitos, formação da consciência 
crítica, fortalecimento das relações familiares e comunitárias, além de promover a 
integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida 
coletiva como cidadão. O presente trabalho trata  de uma pesquisa com dados 
quantitativos e qualitativos,  que tiveram  como objetivo analisar a participação dos alunos 
que estão há mais de um ano incluídos num projeto socioeducativo, bem  como as 
atividades de cunho educativo, social e cultural ali realizadas, exercem influencia sobre o 
cotidiano vivenciado e se contribuem para a elevação do seu universo informacional de 
crianças, adolescentes e seus respectivos familiares , num município de pequeno porte do 
interior do Estado de São Paulo. Para tanto foram tecidas discussões sobre a infância, a 
adolescência nas  suas relações familiares e escolares. 
 

Palavras chaves: Criança/ adolescente, projeto socioeducativo, emancipação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ser humano no decorrer de sua vida, até tornar-se adulto passa por 

diversas transformações e fases, a primeira delas é a infância, um período de 

crescimento que vai do nascimento até a puberdade, no qual a criança está em 

pleno desenvolvimento, cria vínculos familiares e relacionais. Já na fase da 

adolescência, período que se passa da infância para a vida adulta ocorrem 

mudanças físicas, sociais e cognitivas. O indivíduo ao atravessar essas etapas do 

seu ciclo vital, vê-se diretamente influenciado pelos meios e grupos com os quais 

convive, sejam familiares, escolares, em igrejas, em projetos sociais através de 

seus educadores que lhes proporcionarão oportunidade de crescimento e 

desenvolvimento, educação, instrução e formação para cidadania. 

 

Os projetos sócios educativos portanto são espaços educacionais 

complementares que proporcionam vivências, formação e desenvolvimento social, 

para crianças e adolescentes, principalmente entre aqueles cujo repertório de 

oportunidades é reduzido por situação de carência e vulnerabilidade social, sendo 

de suma importância para a estruturação dos sujeitos e cidadãos, fortalecendo 

seus vínculos familiares e favorecendo sua participação comunitária e social. 

 



Na visão do Serviço Social atuante num projeto é imprescindível que se 

trabalhe com as demandas das crianças e dos adolescentes, mas é essencial que 

tudo seja extensivo as respectivas famílias, já que a diminuição de riscos e 

atenuação de danos causados pela vulnerabilidade, podem ser superados e estes 

grupos terem suas vivencias alteradas pela disseminação de informações e 

conhecimentos, pela vivência de novas experiências, pela melhor convivência 

familiar e maior convivência social. 

 
OBJETIVOS 

Levantar o perfil socioeconômico, cultural das famílias das crianças 

adolescentes atendidas pelo projeto sócio educativo; 

 
Avaliar se as atividades proporcionadas no projeto sócio educativo atendem 

as expectativas das crianças e adolescentes, se contribuem para melhoria do 

rendimento escolar e contribuem para a elevação do universo informacional das 

crianças e adolescente; 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi desenvolvida com a utilização de uma amostra probabilística 

aleatória simples, envolvendo 100% das famílias das crianças e adolescentes 

incluídas nas atividades do projeto socioeducativo, há mais de um ano. Para a 

coleta de dados foi utilizado um formulário contendo perguntas abertas e fechadas, 

a fim de obter dados objetivos e subjetivos da população pesquisada, sendo 

aplicado através de entrevistas e visitas domiciliares com responsáveis ou familiar 

adulto da criança ou adolescente, perfazendo 42 famílias, tendo 1 perda. Todos os 

entrevistados receberam o termo de consentimento livre e esclarecido 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento humano refere-se ao processo de crescimento e 

mudanças em nível físico, do comportamento, cognitivo e emocional ao longo da 

vida. No decorrer destas fases, surgem características específicas e o 

desenvolvimento da criança aplica-se, levando em consideração que cada criança 



é um individuo e podem atingir estas fases de desenvolvimento mais cedo ou mais 

tarde do que outras crianças da mesma idade. 

Todos os indivíduos passam por essas fases ou períodos, nessa sequência, 

porém o inicio e o término de cada uma delas depende das características 

biológicas do individuo e dos fatores educacionais, sociais. Portanto a divisão 

nessa faixa etária é uma referencia que pode variar de indivíduo para indivíduo. 

 

Considera-se que o desenvolvimento da criança é um fator relevante em 

todos os aspectos, pois é preciso que se tenha um desenvolvimento na íntegra, ou 

seja, biológico, emocional, cognitivo e social, por isso é fundamental que se 

possam oferecer condições a criança de ter um desenvolvimento sócio afetivo 

adequado e desenvolver também a sua capacidade de aprendizagem respeitando 

os limites de cada idade. 

 

Em relação aos grupos sociais da criança e do adolescente a família muitas 

vezes, é designada como o primeiro grupo social do qual o individuo faz parte, 

sendo ela a responsável pelo aprendizado de cultura, valores morais e éticos que 

os pertence, no qual será transmitido e ensinado a criança. 

 

Segundo Drummond & Drummond Filho (1998, apud PRATTA; SANTOS, 

2007, p. 03) o grupo familiar tem um papel fundamental na constituição dos 

indivíduos, sendo importante na determinação e na organização da personalidade, 

além de influenciar significativamente no comportamento individual através das 

ações e medidas educativas tomadas no âmbito familiar. 

 

A família deve ser o principal responsável pela formação da consciência 

critica e cidadã do jovem e também apoio importante para o processo de 

adaptação das crianças para a vida em sociedade. A ausência dos cuidados 

familiar pode acarretar graves consequências na formação da criança, ainda mais 

se ela estiver no período de amadurecimento, podendo alimentar valores 

egocêntricos.   

 

Referentes aos cuidados e proteção das crianças e dos adolescentes têm 

ECA (Estatuto da criança e do adolescente) que traz uma importante mudança de 



paradigma para a proteção da infância e da adolescência, reconhecendo os 

adolescentes como sujeitos de direito e não objeto de intervenção do Estado, da 

família ou da sociedade. 

 

Enquanto ao meio educacional da criança e do adolescente existe a 

educação formal que se define por aquela desenvolvida em escolas, universidades 

com conteúdos claros objetivos e específicos. Ela depende de uma diretriz 

educacional centralizada como currículos, regulamentada e com estruturas 

hierárquicas e burocráticas. Já na educação não-formal é toda atividade 

desenvolvida fora do quadro formal, ela é mais difusa, menos burocrática e 

hierárquica, não precisa necessariamente seguir um sistema sequencial, podendo 

variar de acordo com que se pretende trabalhar. 

 

Entendemos assim, a educação não formal como aquela voltada para o ser 

humano como um todo, cidadão do mundo, em hipótese alguma ela substitui ou 

compete com a educação formal, escolar. Ela é complementar, articulando escola, 

projetos e comunidade educativa. 

 

A educação não formal praticada no referente projeto, está em conformidade 

com eixos que norteiam a pratica do Serviço de Fortalecimento de vínculos, 

visando contribuir para a construção de uma proposta abrangente, contemplando 

toda a demanda atendida. Todo o trabalho do projeto tem enfoque socioeducativo, 

centrado na arte-educação e na educação para valores éticos e morais, 

objetivando o fortalecimento de vínculos familiares. 

 

RESULTADOS 

 

Apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da presente 

pesquisa, que serão demonstrados através de gráficos que facilitam a visualização 

dos dados obtidos. 

 

 

 

 



 

GRÁFICO I- Dados referentes ao sexo, estado civil, faixa etária, parentesco com 

o jovem, escolaridade da família, número de pessoas na casa, número de 
participantes no projeto, ocupação do entrevistado, renda familiar, tipo de 
habitação, condições de habitação, tipo de construção, credo religioso e lazer da 
família. 

 

FONTE: Pesquisa realizada com familiares dos jovens participantes do projeto 
socioeducativo, Maio e Junho de 2017. 
*Salário mínimo vigente: R$: 937,00. 

 Os dados demonstram predominância do sexo feminino como entrevistado 

responsável pelo participante do projeto, em ambos estando em idade adulta entre 

29 a 38 e declarando-se casados. A maioria tem 1 filho no projeto. As famílias são 

de tamanho médio, vivendo com uma renda entre 1 e 2 salário mínimos o que 

indica baixa renda, devido ao tipo de trabalho exercido pelos pais que na 

informalidade e não requer qualificação ou sem ocupação fora do lar, mesmo estes 

tendo nível de escolaridade média completa. Referente a moradia não se verifica 

necessidades já que residem em casa própria e de alvenaria, o que leva a 

compreensão que conseguem apenas suprir necessidades essências, mas não há 

consumo com atividades de lazer, já que apenas frequentam a casa de parentes e 

declaram crença católica, indo à igreja. 
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GRÁFICO II- Dados referentes a escola que a criança/adolescente estuda, série, 
disciplina de melhor desempenho escolar, avaliação da aprendizagem em sala de 
aula, ao porque da avaliação atribuída ao desempenho em sala de aula, existência 
de algum problema de relacionamento escolar, avaliação da aprendizagem do 
jovem em casa e no ambiente do projeto, ao porque da avaliação atribuída ao 
desempenho em casa e no projeto. 

 

 
FONTE: Pesquisa realizada com familiares dos jovens participantes do projeto 
socioeducativo, Maio e Junho de 2017. 

 

Os dados indicam que as crianças estudam em escolas próximas de suas 

casas e estão em serie compatível com a idade. Quanto a aprendizagem os 

entrevistados avaliam entre ótima na escola e no projeto porque gostam das 

disciplinas, das atividades e fazem os deveres e participam com assiduidade e com 

bom desempenho em casa para fazer as tarefas. Não alegam problemas na 

relação criança/escola. 
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GRÁFICO III- Dados referentes ao reconhecimento da melhora no rendimento 
escolar do jovem após a participação no projeto, de como ficou sabendo da 
existência do projeto e quem teve a iniciativa de matricular a criança/ jovem, 
conhecimento sobre as atividades desenvolvidas, qual atividade acha mais 
importante para o desenvolvimento do filho, avaliação, os de utilizar, as atividades 
que o jovem mais se dedica no projeto e quando esta fora dele e da escola. 

 

FONTE: Pesquisa realizada com familiares dos jovens participantes do projeto 
socioeducativo, Maio e Junho de 2017. 

 
 Constatamos que a avaliação que os entrevistados fazem com relação a 

criança e o projeto pudemos apurar que houve melhora no comportamento e no 

rendimento escolar com maior interação e comunicação. No que se refere a como 

a criança chegou ao projeto os responsáveis dizem que tomaram conhecimento 

através de outras pessoas da comunidade e a mãe foi quem tomou iniciativa de 

efetuar a matrícula, deste modo metade delas conhecem as atividades realizadas e 

destaca que as crianças gostam de participar da culinária e da roda de conversa.  
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Os pais já aprenderam algo com os filhos como receitas de comidas ou algo 

que foi ditado nas conversas no projeto, pois a criança ficou mais comunicativa. 

Revelam, ainda que, os pais/ responsáveis que as atividades no projeto 

oportunizam maior aprendizagem e ocupam as crianças que não ficam mais nas 

ruas ociosos. 

A culinária é de interesse dos jovens como atividade sócia educativa tem 

vários objetivos que vão desde treinar a leitura, a concentração a habilidade 

manual, o reaproveitamento dos alimentos, ainda oportuniza a elevação da 

autoestima quando podem transmitir novos conhecimentos à mãe e irmãos, tendo 

em vista que em casa, fora da escola ou do projeto as mesmas se limitam a ver TV 

e filmes.  

 

GRÁFICO IV- Dados referentes ao reconhecimento de mudança no jovem após 
começar a participar do projeto, se a criança/ adolescente conversa com a família 
em casa e sobre o que comenta referente ao projeto, se o entrevistado já aprendeu 
algo que o filho ensinou por ter aprendido no projeto e do que se trata, se a 
criança/adolescente já participou de algum outro projeto semelhante a este, de 
como o entrevistado acredita que o projeto contribui para o desenvolvimento do 
jovem participante do projeto e sugestões de melhoria para o projeto. 

 

FONTE: Pesquisa realizada com familiares dos jovens participantes do projeto 
socioeducativo, Maio e Junho de 2017. 
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Verificamos que houve melhoria em geral para avida dos participantes do 

projeto segundo os pais/responsáveis, já que melhorando a sociabilidade a criança 

se torna mais aberta à aprendizagem e melhorando a comunicação consegue 

transmitir o que pensa, sente e vê e traduz aos pais as novas experiências que 

vivenciam fora de casa. 

 

Os pais valorizam as informações e conhecimentos proporcionando aos filhos 

e aproveitam as experiências na culinária. Deste modo, não sabem sugerir 

melhorias, já que os filhos nunca participaram de outra experiência em projetos 

semelhantes e, além disso, acreditam que a proporção de atividades atendem os 

interesses das crianças e das famílias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos ser de suma importância a proteção e cuidado nas  fases de 

desenvolvimento de crianças e  adolescentes, nas quais  a família e demais  

relações sociais dão a base para um desenvolvimento saudável. Entretanto, todos 

somos responsáveis para garantir o máximo de atenção e respeito à infância e a 

juventude do ser humano preparado para ser um adulto cidadão. 

 

Constatamos que os objetivos e o trabalho dispensado pelos projetos 

socioeducativos proporcionam à crianças e adolescentes oportunidades de 

interação, como novas e grandes aprendizagens. Nota-se que a atuação e 

influencia do projeto em questão, é reconhecida pela comunidade local e que os 

pais quando envolvidos, são mais presentes na vida social dos filhos e ainda, 

consideram importante a participação social da criança, sabedores de quão 

importante é ter um grupo social como sua referência. 

 

Assim, tanto no ambiente escolar, como fora dele, envolver jovens em 

atividades lúdicas, esportivas de recreação e lazer, contribuirá sempre como   

melhoria positiva , seja  no comportamento, na comunicação, nas  habilidades  e 

potencialidades pois, fará um despertar do pensamento, com  informações  e  

conhecimentos  que enriquecerão suas  vidas . 
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