
CADERNO I

CONTRIBUIÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROPOSTA 
POLITICO-PEDAGÓGICA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) COMO INSTRUMENTO DE 
PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Organizadoras
Graça Gadelha e Ilma Oliveira

PROPOSTA POLITICO-PEDAGÓGICA

1ª Edição

Salvador/BA - 2015



FICHA TÉCNICA

INSTITUTO ALIANÇA COM O ADOLESCENTE
Diretor Executivo

Emílton Moreira Rosa

Diretoras Técnicas

Maria Adenil Falcão Vieira
Ilma Oliveira
Márcia Campos
Silvana Campos
Solange Leite

Redação dos Textos

Adriana Nascimento
Graça Gadelha
Ilma Oliveira
Joselita Macêdo Filha
Márcio Lupi
Mariah Oliveira
Sandra Amorim
Sandra Santos
Tânia Dornellas

Revisão Ortográfi ca

Edmilson Nascimento

Organização e Revisão Final

Graça Gadelha
Ilma Oliveira

Projeto Gráfi co
Andrea Araujo e Mariana Araujo

Catalogação na Fonte
Bibliotecária: Perpétua Socorro Tavares Guimarães 

Contribuições para a estruturação de proposta político-pedagógica para os 
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) como instru-
mento de prevenção e eliminação do trabalho infantil / Organização de 
Graça Gadelha e Ilma Oliveira. – Salvador, 2015.

68 p.: il. (Caderno I – Proposta Político-Pédagógica)

ISBN: 978-85-98312-03-3

1. Trabalho do menor-Brasil     2. Projeto Catavento – Brasil   3. Proposta
Político-Pedagógica

I. Gadelha, Graça   II. Oliveira, Ilma   III. Título

CDD: 341.656 

4



BA – Bahia

CBAR – Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais

CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

CREAS – Centro Especializado da Assistência Social

CT – Conselho Tutelar

DST – Doença Sexualmente Transmissível

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente

EJA – Educação de Jovens e Adultos

FETIPA – Fórum Estadual de Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil

FOBAP – Fórum Baiano de Aprendizagem Profi ssional

IA – Instituto Aliança com o Adolescente

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MP – Ministério Público

MPT – Ministério Público do Trabalho

OIT – Organização Internacional do Trabalho

ONG – Organização Não Governamental

ONU – Organização das Nações Unidas

PAEFI – Programa de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

PAIF – Programa de Atenção Integral às Famílias

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

PNAS – Política Nacional de Assistência Social

PPP – Projeto Político-Pedagógico

PSB – Proteção Social Básica

PSE – Programa de Saúde na Escola

PSE - Proteção Social Especial

PSF – Programa Saúde da Família

PUC – Pontifícia Universidade Católica

SAE – Serviço de Atenção Especializada

SEAS – Serviço Especializado em Abordagem Social

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

SGD – Sistema de Garantia de Direitos

SUAS – Sistema Único de Assistência Social

SUS – Sistema Único de Saúde

SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

UECE - Universidade Estadual do Ceará

UFBA – Universidade Federal da Bahia

SIGLAS UTILIZADAS

5



6



Introdução ........................................................................................................................................ 10
 
1. Organização da Proposta Político-Pedagógica: diversos saberes 
para uma educação integral - Adriana Nascimento  .............................................................12 
 

2. Pressupostos  Pedagógicos - Ilma Oliveira ......................................................................... 26  
 

3. Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes: 
O Trabalho Infantil como Fator de Risco - Sandra Santos .................................................. 42  
 

4. Percurso Formativo e Perfi l de Saída de Crianças e Adolescentes 
Atendidos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) - Ilma Oliveira ..................................................................................................................... 54

7



8



Território de Identidade Semiárido Nordeste II, composto pelos municípios de Adustina, Antas, Banzaê, Cícero 
Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Nova Soure, Novo Triunfo, 
Paripiranga, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida e Sítio do Quinto.

No contexto da Agenda Bahia de Trabalho Decente e do Pacto pela Infância do Semiári-
do, em 2008 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) deu início à implementação do 
Projeto de Cooperação Técnica “Apoio aos Esforços Nacionais em prol de um Estado Livre de 
Trabalho Infantil, Bahia – Brasil”, em consequência do qual em 2010 foi lançado o Programa 
de Ação de Monitoramento Direto dos Benefi ciários, o Projeto Catavento. Esse Programa de 
ação tem por principal objetivo contribuir para a prevenção e eliminação do trabalho infantil no 
território de identidade Semiárido Nordeste II do Estado da Bahia, fazendo dessa experiência 
um projeto-piloto que subsidie a política pública municipal, estadual e nacional no desenvolvi-
mento de metodologias de “zonas livres de trabalho infantil”.

Coordenado pelo Instituto Aliança (IA), sediado em Salvador, o Projeto Catavento visa acom-
panhar e monitorar o processo de identifi cação de crianças e adolescentes em situação ou em 
risco de se envolver com trabalho infantil nos 18 municípios1 do Semiárido Nordeste II.

O projeto tem como parceiros estratégicos o Governo Federal, o Governo do Estado da 
Bahia, por meio de suas secretarias, os governos municipais, o Ministério Público do Traba-
lho na Bahia (MPT), o Ministério Público do Estado da Bahia (MPE/BA), o Tribunal Regional do 
Trabalho na Bahia (TRT/BA), a Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRTE/BA), as 
organizações de empregadores e de trabalhadores da Bahia, universidades, entre elas a Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e organizações da 
sociedade civil, como a Avante e a Cipó Comunicação Interativa.

A organização dessa publicação optou por fazer o reconhecimento a todas as instituições 
acima citadas, por meio da Agenda Bahia de Trabalho Decente, do Pacto pela Infância, do 
Fórum Estadual de Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil (Fetipa/BA) e do Fórum Baiano 
de Aprendizagem Profi ssional (Fobap), uma vez que essas instituições fazem parte desses co-
legiados atuantes na Bahia.

Ao longo da implementação do Projeto Catavento foi constatada a necessidade de agregar 
um novo componente ao conjunto de resultados esperados. Esse novo componente consiste 
na elaboração de insumos que pretendem contribuir para a elaboração de propostas político--
-pedagógicas para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no con-
texto das ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil em cada município.

Para tanto, a equipe do IA elaborou o material, que compõe a presente publicação, fruto 
de um trabalho compartilhado com as equipes nos municípios. Essa tarefa resultou na iden-
tifi cação de demandas e necessidades locais e, sobretudo, no reconhecimento do potencial 
criativo e pedagógico baseado numa cultura rica em tradições, mas também marcada pela 
escassez de oportunidades e pela ausência de programas e projetos ofertados pelo poder pú-
blico para a superação das vulnerabilidades e riscos sociais.

Espera-se que esta proposta possa subsidiar as equipes técnicas, especialmente os edu-
cadores sociais, e que os aprendizados ora disponibilizados possam de fato contribuir para 
construção e implementação de políticas públicas nessa área, com signifi cativo reforço no 
desenvolvimento de ações voltadas para crianças e adolescentes que se encontrem em situa-
ção de vulnerabilidade social e de trabalho infantil, sobretudo aquelas abrangidas pelo Projeto 
Catavento.

1 Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Nova Soure, Novo
Triunfo, Paripiranga, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida e Sítio do Quinto.
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CADERNO 1 
1. Organização da Proposta Político-

Pedagógica: diversos saberes para 
uma educação integral
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A organização de uma proposta político-pedagógica pressupõe o entendimento de que é 
na complexidade das relações que se dá a construção do conhecimento e que os sujeitos en-
volvidos nesse processo – de ensino-aprendizagem – são constituídos de diversas dimensões, 
devidamente articuladas, e que, na busca do aprimoramento dessa interação, nós, educadores 
e educadoras sociais, realizamos a tão almejada educação integral.

O que isso tudo quer dizer afi nal?

Projeto Político-Pedagógico
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n° 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, regulamenta que, no âmbito de cada unidade de ensino deve-se elaborar e executar um 
Projeto  Político-Pedagógico (PPP). Esse projeto deve expressar a intencionalidade educativa da 
instituição, por meio da explicitação do modelo pedagógico a ser adotado, objetivos, metodolo-
gia de ensino, perfi l de aluno que deseja formar, perfi s dos educadores, estratégias de avaliação 
do processo ensino-aprendizagem, além das questões relativas ao funcionamento administra-
tivo e organizacional, sem perder de vista o contexto social em que está inserida a instituição. 

A rigor, cada unidade escolar deve desenvolver o seu próprio PPP, que, caracterizado como 
importante instrumento de gestão democrática, por ser construído de forma participativa e 
transparente, servirá como norteador das ações educacionais, podendo ser acompanhado por 
toda a comunidade escolar. 

Instrumento pensado para a realidade da escola formal, aos poucos o PPP foi apropriado pela 
educação social. Para expressar a intencionalidade educativa da proposta pela educação social, 
denomina-se ação socioeducativa o campo da aprendizagem voltado para a convivência grupal 
e participação na vida pública, entendendo-se que seu objetivo consiste em ampliar a ação de 
um ensino apenas conceitual para uma perspectiva de desenvolvimento integral das crianças e 
dos adolescentes.

Proposta: proposição, intento, compromisso de fazer. 
Supõe rupturas com o presente e promessas para o 
futuro.

Política: segundo Aristóteles, “o homem é um ser político”; 
logo, todas as suas ações se dão de forma intencional e 
nas relações sociais. A educação, sendo uma construção 
humana e ocorrendo nas relações sociais de forma 
intencional, passa a ser um ato político.

Pedagógico: refere-se à dimensão que possibilita a 
efetivação da fi nalidade da educação, que é o ato de 
ensinar e aprender.

1 Assistente Social, Bacharela em Psicologia, Especialista em Gestão Social e Desenvolvimento e Educadora Social. Sócia-Direto-
ra da Abayomi – Desenvolvimento Comunitário, Organizacional e Educação Social.

Adriana Nascimento 1
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Lições opostas

A professora ensinava: substantivo abstrato é o que 
existe, mas nós não o vemos.

Exemplificava: Penúria, angústia, dor, fome, tristeza, 
miséria. Tudo é substantivo abstrato.

Hoje, com a minha experiência, eu lhe responderia: Então 
professora, na favela não existe substantivo abstrato.

Marilita Pozzoli

Ação socioeducativa

O socioeducativo torna-se, então, referência para a educação social. Realizado no contraturno 
escolar, produz oportunidades de aprendizagem e complementa a educação escolar. Não lhe 
são exigidos um currículo rígido e uma programação pedagógica padrão, já que o PPP nasce das 
demandas sociais apresentadas, interesses, especifi cidades da comunidade em que está inserido 
e dos sujeitos com os quais irá interagir. Por outro lado, todo o argumento educativo do PPP está 
fi ncado na garantia de proteção social de crianças e adolescentes, que, no caso específi co, vêm 
sendo atendidas por se encontrarem em situação de trabalho infantil ou vulneráveis a ele. 

Historicamente, as organizações não governamentais (ONGs) no Brasil têm sido protagonistas 
na construção da abordagem das ações complementares à escola, com foco na Doutrina da Pro-
teção Integral, preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990). Esse 
movimento da sociedade civil organizada culminou em uma ampla discussão sobre a educação 
integral, que atualmente vem sendo incorporada como política pública pelo Estado brasileiro, a 
exemplo do Programa Mais Educação, vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e dos Serviços 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no âmbito da política pública de assistência 
social, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Os projetos desenvolvidos pelas ONGs em geral objetivavam fortalecer a superação das desi-
gualdades sociais, sobretudo pela valorização, acesso, regresso, permanência e sucesso escolar 
de crianças e adolescentes marcados pela exclusão. Ao mesmo tempo, as ONGs apontavam 
para um modelo educacional que não dava conta das diversas possibilidades de aprendizagem, 
notadamente no tocante às múltiplas abordagens do sujeito, da educação e do processo de 
inclusão social.

O objetivo dessas refl exões consiste, portanto, em partir da importante contribuição acumulada 
pela escola formal na sistematização dos processos educacionais, e avançar no entendimento do 
que é uma proposta político-pedagógica voltada para a ação socioeducativa, levando em conta 
os seguintes aspectos: pressupostos, objetivos, princípios metodológicos e resultados esperados.

Princípios para a construção de uma proposta socioeducativa

Pelas considerações apresentadas faz-se necessário estabelecer algumas orientações que 
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nos ajudem a construir um caminho que efetivamente possibilite educar na perspectiva dos va-
lores, do exercício da cidadania e da superação das desigualdades e das vulnerabilidades sociais.

Segundo Carvalho e Azevedo (2005, p. 31), alguns princípios são tomados como base do 
trabalho socioeducativo: 

x reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos;

x ênfase no desenvolvimento de capacidades substantivas das crianças e jovens, garantindo 
a convivência familiar, a convivência microterritorial e o acesso às políticas públicas;

x ênfase nas crianças e jovens como sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento, 
garantindo cuidados e processos educativos e de socialização;

x reconhecimento do ciclo de vida e suas características em cada período etário; e

x reconhecimento de que a convivência familiar, gregária e com o coletivo do território são 
espaços de referência e proteção por excelência para crianças e adolescentes.

Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e considerados em fase peculiar de desenvol-
vimento físico, psicológico e moral. Diferenciam-se pelas características próprias de cada faixa 
etária, e por isso demandam dos educadores atenção também diferenciada. Ademais, para que 
possam ter condições adequadas de crescimento,  precisam estar amparados pela família, pela 
sociedade e pelo Estado.

Crianças e adolescentes, como todos nós, são sujeitos integrais cujas expressões se mani-
festam em suas diversas dimensões. Desconsiderar a existência dessa integralidade da pessoa 
humana na prática educativa é correr o risco de promover apenas um acúmulo de informações, 
formando cidadãos e cidadãs com potencial limitado. Importante compreender que exatamente 
na perspectiva de um desenvolvimento humano global é que estão inseridas as infi nitas possi-
bilidades de despertar e oportunizar novas experiências que os levem a ver e se apropriar do 
mundo de forma criativa e transformadora. 

Nesse contexto, deve-se levar em conta também a diversidade étnica/racial, de gênero, reli-
giosa e cultural que permeia as realidades desses meninos e meninas e o quanto esses elemen-
tos podem servir de conteúdo para projetos a serem desenvolvidos nos grupos. 

Razão

Emoção Convivência

Ação
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Ações Socioeducativas: oferecem caminhos pedagógicos para o desenvolvimento 
integral de meninos e meninas, bem como instrumentos que possibilitem a construção, 
orientação e encaminhamento de alternativas às condições em que vivem, nos seus 
ciclos cotidianos; seja a retomada dos vínculos com a escola, a família e a comunidade; 
um processo de educação para o trabalho, indicando no momento adequado as vias de 
profi ssionalização; o atendimento à saúde e o estímulo a vivências e envolvimento em 
projetos culturais  (MELO; MORAES, 1998).

Não se pode deixar de pontuar a relevância do trabalho em rede. A efetividade das ações 
socioeducativas somente se dará a partir do estabelecimento de parcerias com a escola, a famí-
lia, a comunidade e  todos os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), nos 
eixos: promoção, controle social, defesa e responsabilização.

PREPARANDO O TERRENO: Passos para implantação dos SCFV2

No âmbito da Política de Assistência Social, os SCFV3  devem viabilizar trocas culturais e de vi-
vência entre pessoas: (i) fortalecendo os vínculos familiares e sociais, (ii) incentivando a participa-
ção social, o convívio familiar e comunitário e (iii) trabalhando o desenvolvimento do sentimento 
de pertença e identidade.

Na implantação dos SCFV destinados a crianças e adolescentes com idades entre 6 a 15 anos, 
no qual são atendidos, prioritariamente, os que se encontravam em situação de trabalho infantil, 
devem ser considerados alguns elementos, a saber:

1. Objeto 

Tem por focos a constituição de espaço de convivência, a formação para a participação e 
cidadania e o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a 
partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser 
pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas, como formas de expressão, interação, 
aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com defi ciência, 
retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para 
ressignifi car vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências 
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.

2. Objetivos

x complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de 

2 Texto baseado no Caderno de Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adoles-
centes de 6 a 15 anos – Prioridade para Crianças e Adolescentes integrantes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/Peti (BRASIL, 
2010).
3 O SCFV faz parte de uma das 3 ações articuladas do Peti: a) a transferência de renda; b) o trabalho social com famílias, ofertado pela Prote-
ção Social Especial  e pela Proteção Social Básica ; e c) os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes 
retirados do trabalho infantil.  (BRASIL, 2010, p. 40). Recomenda-se a não-utilização da denominação Peti nas unidades de atendimento, 
a fi m de evitar a estigmatização dos participantes. Sugere-se a defi nição de um nome de fantasia para o espaço, que pode ser escolhido, 
inclusive, com a participação dos educandos.
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crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;

x assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o desen-
volvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;

x possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de crianças e adoles-
centes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos e 
propiciar sua formação cidadã;

x estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; e

x contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.

3. Público prioritário

Crianças e adolescentes com idades entre 6 a 15 anos, com prioridade para aqueles retirados 
do trabalho infantil e que integram o  Peti e os encaminhados pelo Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi ), em especial aqueles reconduzidos ao 
convívio familiar após medida protetiva de acolhimento .

4. Tempo e período de funcionamento 

x em dias úteis, feriados e fi nais de semana;

x em turnos diários de até 4 horas; 

Por recomendação do MDS, no caso de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil, 
os SCFV devem funcionar durante pelo menos 15 horas semanais, na zona urbana,  e 10 horas 
semanais, na zona rural,  e a frequência constitui condicionalidade para transferência de renda às 
famílias. Devem ser oferecidos de maneira ininterrupta, inclusive nos períodos de férias escolares.

4 São também usuários dos SCFV as crianças e adolescentes com idades entre 6 a 15 anos com defi ciência; com famílias benefi ciárias de 
programas de transferência de renda e famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos. (Cadernos de Orientações Técnicas sobre 
os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes com idades entre 6 a 15 anos, p. 44).

Recomendações: 

x distribuir a carga horária de maneira uniforme 
entre os dias da semana;

x a frequência individual pode ser fl exibilizada  
após uma avaliação criteriosa pela equipe técnica e 
considerando a superação do trabalho Infantil e o 
direito à proteção integral;

x caso haja solicitação das famílias, no período de 
férias escolares, justifi cam-se as ausências.
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5. Formas de acesso aos SCFV e identifi cação do TI

O acesso de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil aos  SCFV se dará sem-
pre por encaminhamento da Proteção Social Especial, responsável pela coordenação do  
Peti em cada município.  Identifi cada essa situação, a família deverá ser necessariamente 
contrarreferenciada5  ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) ou 
à Proteção Social Especial.

No caso daqueles que se encontrem em situação de risco e vulnerabilidade social, mas não 
sejam trabalhadores, o encaminhamento deverá ser feito a partir da equipe do Centro de Refe-
rência da Assistência Social (Cras).

Denúncias dos casos de trabalho infantil podem ser feitas por qualquer cidadão ou instituição 
social, por meio do Disque Direitos Humanos – Disque 100. As denúncias serão apresentadas 
ao Conselho Tutelar do município, que notifi cará os casos e fará os encaminhamentos de praxe. 

A seguir, um fl uxograma de identifi cação proposto pelo MDS6.

Legenda 

SRT: Superintendência Regional do Trabalho

MPT: Ministério Público do Trabalho

PSB: Proteção Social Básica

PSE: Proteção Social Especial

SEAS: Serviço Especializado da Assistência Social

PAIF: Programa de Atenção Integral às Famílias

PAEFI: Programa de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

5 Referência e contrarreferência: encaminhamentos  para atendimento em outra unidade pública ou não, e retornos desses encaminhamentos. 
6 Cadernos de Orientações Técnicas: Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Suas  (BRASIL, 2010, p. 144).

PETI

Identifi cação

Gestor da AS PSE (PETI)

Conselho Tutelar
SRT
MPT

PSB
(PAIF e SCFV)

PSE
(SEAS e PAEFI)

Outros: Conselhos dos 
Direitos da Criança Adolescente, 

Educação, Saúde, ONGs

Enfrentamento ao Trabalho Infantil
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No processo de monitoramento realizado pelo Instituto Aliança, identifi cou-se a necessida-
de de elaboração de um fl uxo que orientasse o atendimento das situações identifi cadas como 
trabalho infantil. Com base nos procedimentos orientados pelo MDS, a equipe do Projeto Ca-
tavento construiu o Fluxo Portas de Entrada e encaminhamentos específi cos, que esquematiza 
desde o processo de identifi cação até a indicação das ações a serem desenvolvidas no âmbito 
das políticas de saúde, educação e assistência social.  Referido documento encontra-se no Ane-
xo Único desta publicação. 

6. Abrangência

Os SCFV são municipais, sendo organizados a partir dos territórios de abrangência dos Cras.

7. Recursos físicos e  materiais

A estruturação física do espaço utilizado para os SCFV deve levar em conta os seguintes 
aspectos de qualidade: iluminação, ventilação, acessibilidade, equipamentos/móveis, acústi-
ca e higiene.

Os materiais didáticos infl uenciam diretamente a compreensão dos conteúdos pelos edu-
candos e o dinamismo das atividades, devendo ser utilizados como elementos facilitadores no 
processo de aprendizagem.

Outros aspectos relevantes são a oferta de uma alimentação de qualidade e em quantidade 
adequada para os educandos e a garantia de transporte para aqueles que residam distante dos 
locais onde são ofertados os SCFV, além de, eventualmente, garantir transporte para visitas e 
passeios a outros espaços de lazer, culturais e outros.

8. Equipe de trabalho 

O MDS orienta no sentido de que a equipe de referência  para o funcionamento dos SCFV 
seja composta de, pelo menos:

x Técnico de Referência – profi ssional de nível superior do Cras ao qual o núcleo esteja 
referenciado;

x Orientador Social (ou Educador Social) – profi ssional com formação mínima em nível 
médio, com atuação permanente junto ao grupo e responsável pela criação de um am-
biente de convivência participativo e democrático; 

x Facilitador de Ofi cinas – profi ssional com formação mínima em nível médio, responsá-
vel pela realização de ofi cinas de convívio, por meio de esporte, lazer, arte e cultura. 

Ao ser identifi cada uma situação que demande atendimento diferenciado, a equipe deve acio-
nar o Técnico de Referência responsável no Cras, para os encaminhamentos devidos. É muito 
importante que todos tenham conhecimento sobre a rede de atenção à criança e ao adolescen-
te do município e sobre os serviços e programas relacionados.
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9. Organização do Trabalho Social
Segundo a Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o trabalho social essencial aos 

SCFV deverá contemplar as seguintes ações (BRASIL, 2010, p. 51):

x acolhida;

x orientação e encaminhamentos;

x grupos de convívio e fortalecimento de vínculos;

x informação, comunicação e defesa de direitos;

x fortalecimento da função protetiva da família;

x mobilização e fortalecimento das redes sociais de apoio;

x organização da informação com banco de dados de usuários e organizações, elabora-
ção de relatórios e/ou prontuários;

x desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; e

x mobilização para a cidadania.

PLANTANDO AS SEMENTES - Organização da proposta político-
pedagógica para os SCFV

A primeira pergunta a se fazer no processo pedagógico é: 

Qual  sujeito  pretende-se formar e qual visão 

de mundo  pretende-se construir?

O processo pedagógico é, sobretudo, uma (re)visão das concepções do indivíduo acerca do 
mundo e do seu estar no mundo. 

Segundo a educadora Joselita Macedo (MACEDO FILHA, 2007), o processo político-pedagó-
gico não é neutro. Os princípios que o norteiam são: (a) o conhecimento humano está sempre 
em construção; (b) o educando, como sujeito do processo político-pedagógico, só aprenderá a 
sentir, sentindo; a agir, agindo; a perceber, percebendo; a criticar, criticando; e a pensar sobre a 
ação, pensando; e (c) o educador social é um mediador da permanente descoberta dos próprios 
sujeitos da aprendizagem. 

O educando, por sua vez, não é como um papel em branco que precisa ser preenchido. 
Traz consigo um repertório de conhecimentos acumulados em sua trajetória de vida, e que não 
podem ser ignorados. Traz também a condição de sujeito do conhecimento, e não de objeto; 
e tem expectativas e potencial capacidade de construir e defi nir os caminhos que irá trilhar e, 
sobretudo, as transformações sociais que pretende imprimir.

A partir dessas considerações, são elementos para defi nição da PPP:

1. Conhecer a realidade

A busca de informações sobre a realidade local em que estão inseridos os SCFV, nos 
mais diversos aspectos, trará elementos que poderão vir a fundamentar uma prática 
social mais efetiva e consequente. Nessa mesma direção, o conhecimento dos perfi s 
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individual e do grupo de crianças e adolescentes encaminhados para atendimento aju-
dará a defi nir a demanda e os conteúdos a serem trabalhados. 

2. Defi nição dos conteúdos 

Os conteúdos propostos devem respeitar e valorizar o saber do educando. O cotidiano 
da vida social e das outras práticas sociais que o sujeito estabelece é o ponto de partida 
para a construção coletiva dos saberes. A partir desse ponto, devem ser acrescentados 
os conhecimentos já produzidos e acumulados pela sociedade, os quais devem ser re-
elaborados e aplicados à realidade dos sujeitos.

Esse processo deve ter como base os objetivos que se pretende alcançar com a ação 
educativa, já explicitada no início deste texto. E, por fi m, deve-se relacionar e articular 
as diversas dimensões do conhecimento: conceitual (conteúdo acadêmico), atitudinal 
(convivência) e procedimental (como fazer). 

3. Princípios metodológicos

Para que a educação desempenhe o seu real papel, é imprescindível que a metodolo-
gia empregada mantenha vivos o sonho e o poder de transformar, reconceituando e 
incluindo princípios como cultura, comportamento, qualidade das relações humanas, 
qualidade de vida e humanismo, que devem nortear as relações entre os educadores e 
as crianças e adolescentes. 

Como aspectos de uma metodologia participativa e transdisciplinar, os princípios me-
todológicos devem superar a visão do outro enquanto objeto de ensino por meio de 
uma visão integrativa e interativa desse sujeito, na qual o processo de aprendizagem  
valoriza a subjetividade do educando e do educador, considerando-se os diversos níveis 
de manifestação, quais sejam, intelectual, existencial, estético e espiritual. Para tanto, 
privilegia-se a adoção de abordagens participativas e dialógicas, que considere os sabe-
res prévios e o desenvolvimento da autoestima.

A metodologia interativa e os métodos vivenciais colocam o educando enquanto cor-
responsável pelo processo educacional, afastando-se de um modelo de aprendizagem 
“bancária”, em que a relação professor-alunos é a daquele que sabe tudo com outros 
que nada sabem.

3.1. Métodos

Os métodos trazem indicações de técnicas, instrumentos e recursos que viabilizam o 
fazer pedagógico.

Uma diversidade de técnicas adotadas pode proporcionar a participação dos educan-
dos, a interação dos participantes e, sobretudo, a relação entre o conceitual e a prática 
cotidiana. A utilização de técnicas vivenciais, jogos dinâmicos, recursos de arte-educa-
ção, estudo de casos, leitura e discussão de textos e troca de experiências, além da aula 
expositiva, objetivam garantir os princípios da subjetividade, da intersubjetividade e da 
contextualização sociopolítica dos saberes e das situações. 

Vale lembrar que não se faz necessário defi nir o uso exclusivo de apenas um método. Po-
dem e devem ser utilizados vários métodos para apresentação dos temas, utilizando-se 
como parâmetro educativo a participação dos educandos, por meio das manifestações 
dos saberes, da apresentação de dúvidas, de experiências e de contra-argumentações.             

20



As atividades extraclasse – pesquisas, visitas a projetos, passeios – também são estraté-
gias metodológicas importantes, na medida em que possibilitam a conexão dos con-
teúdos teóricos àqueles da prática cotidiana, como também contribui para a consoli-
dação dos conhecimentos.

COLHENDO OS FRUTOS – Monitoramento e Avaliação
Os processos socioeducacionais visam criar condições para o desenvolvimento integral dos 

sujeitos. As estratégias de monitoramento e avaliação são importantes devido à necessidade de 
se acompanhar o educando individualmente e em grupo e de se verifi car o impacto da ação 
educativa no indivíduo e nas relações sociais que ele estabelece.

De outra forma, esses processos proporcionam à equipe de trabalho a oportunidade de olhar 
para si mesma e empreender análises sobre os resultados da ação socioeducativa.

A avaliação deve ser utilizada para: 

1. monitorar e avaliar a rotina da organização, identifi cando conquistas e desafi os do 
trabalho;

2. refl etir em conjunto sobre as próximas etapas do plano de trabalho;

3. coletar informações e impressões junto às famílias e às crianças, adolescentes e jo-
vens, para o replanejamento do plano de formação;

4. levantar informações para o monitoramento, utilizando diversos instrumentos e fon-
tes (profi ssionais, adolescentes, jovens e registros);

5. estabelecer instrumentos de registro para suporte ao monitoramento;

6. proceder ao registro sistemático do trabalho;

7. planejar e executar de forma a possibilitar seu conhecimento na divulgação, monito-
ramento, avaliação e replanejamento das ações; 

8. defi nir indicadores para o monitoramento de suas ações, compatíveis com aqueles 
defi nidos para o conjunto das ações do município:

8.1. Indicadores mínimos para o monitoramento:

x número de crianças e adolescentes atendidos por idade;

x frequência/rotatividade/evasão;

x permanência na escola;

x condições do espaço físico (melhorias realizadas no mês);

x atividades executadas no mês;

x número de profi ssionais (desligamentos e contratos realizados no semestre – 
continuidade dos profi ssionais);

x qualifi cação da equipe (participação no semestre em encontros de formação);

x estética interna e do entorno (ações de intervenção no espaço); e

21



x participação dos educandos e de seus pais na gestão.

8.2. Indicadores de resultado:

x acesso, permanência e término do ensino fundamental;

x saída do trabalho infantil; e

x famílias fortalecidas ou restabelecidas na sua função protetiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um menino caminha, e caminhando chega 

no muro, e ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está...

Toquinho 

Falamos e sugerimos muitas coisas, e de outras tantas ainda teríamos que falar. Mas essa é 
uma construção que não se esgota tão rapidamente. Ela vai se erguendo com o processo e com 
as diversas interações que estabelecemos em nossas vidas pessoais e profi ssionais. A ação de 
educar é privilegiada para e aquelas  que aceitam o desafi o.

Por enquanto, fi ca a poesia de Toquinho, que nos instiga a pensar, sentir, se envolver e se 
comprometer com o futuro desses meninos e meninas, que estamos ajudando a construir. Ain-
da refl etindo sobre a passagem da canção dizendo que “o futuro é uma astronave que tentamos 
pilotar”,  nós, educadores sociais que lidamos com crianças e adolescentes em situação de ex-
trema pobreza, acreditamos que os espaços socioeducativos, onde semeamos a esperança de 
um futuro melhor, podem ser a nossa astronave; e, nesse sentido, o céu é o limite.    
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CADERNO I
2. Pressupostos Pedagógicos 
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Ilma Oliveira1

Na elaboração de uma proposta político-pedagógica, é  fundamental  defi nir  os pressupos-
tos pedagógicos que orientem as ações dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Para os 
fi ns desta publicação, os pressupostos pedagógicos2 foram elaborados em consonância com a 
demanda do mundo atual por uma educação que prepare crianças e adolescentes para a vida, 
tendo por base a abordagem por competência. 

Entendida como um “conjunto de conhecimentos, atitudes, valores e habilidades” (OIT, 1999), 
a abordagem por competência propõe a formação integrada e não fragmentada, compreen-
dendo crianças e adolescentes como seres singulares, integrais e que precisam ser trabalhados 
nas suas diversas dimensões. 

Os pressupostos pedagógicos são “leis” que precisam ser pactuadas, aceitas e  praticadas pela 
equipe. Na busca de um alinhamento, em termos conceituais e metodológicos, alguns cuidados 
devem ser considerados:

x compartilhamento de uma mesma  visão de mundo, criança, adolescente e  educa-
ção;

x coerência interna, no sentido de que cada pressuposto esteja articulado e fortaleça 
os diversos aspectos que compõem a proposta pedagógica;

x clareza e objetividade, de modo  que todos entendam e possam compartilhar das 
mesmas proposições;

x consonância com as demandas do mundo atual;

x implementação de um processo de formação da equipe, envolvendo o aprofunda-
mento teórico-metodológico e a análise da prática à luz da proposta político-pedagó-
gica defi nida;

x limitação do número de pressupostos, considerando que é mais importante ter pou-
cos pressupostos efetivos do que muitos pressupostos presentes apenas no discurso, e 
não na prática social.
. 

Com base nessa compreensão, elegemos alguns pressupostos pedagógicos, que poderão 
ser referenciados na construção de propostas pedagógicas a serem implementadas nos Servi-
ços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV):

x  participação e protagonismo de crianças, adolescentes e educadores;

x interdimensionalidade;

x pedagogia de projetos;

x educação pela pesquisa; e

x  texto-sentido.

Vale ressaltar que não há uma relação hierárquica dos citados pressupostos, e que, no âmbito 
de cada município ou serviço, outros podem ser acrescentados ou substituídos, desde que te-

1 Psicóloga, Coordenadora Pedagógica Nacional, na área de Inserção Socioprodutiva, e responsável pelas ações focadas nos direitos  de 
crianças e adolescentes do Instituto Aliança com o Adolescente.
2 Texto adaptado da Sistematização do Programa Com.Domínio Digital, Instituto Aliança com o Adolescente, 2010.
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nham a fundamentação e coerência e haja consenso da equipe executora.

2.1 PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO DE CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E EDUCADORES

2.1.1. Em que consiste?A palavra participação origina-se do latim “participatio” (pars 
+ in + actio), que signifi ca ter parte na ação, o que requer 
que os sujeitos envolvidos tenham os elementos necessários, 
compreendendo desde as informações sufi cientes para 
fundamentar a decisão, até a realização da atividade fi nal, 
como fatores essenciais para que haja efetividade no processo 
participativo. 

O conceito de protagonismo adotado nesta publicação 
signifi ca o envolvimento de crianças, adolescentes e 
educadores como sujeitos da sua história e do seu entorno, 
constituindo um processo pedagógico que leva à formação 
de uma pessoa autônoma, solidária e competente. Em 
síntese, é uma forma de atuação com (e não para) crianças e 
adolescentes, a partir do que eles sentem e percebem da sua 
realidade.

A participação e o protagonismo têm como objetivo a 
ampliação e construção de novos saberes, elegendo 
como ponto de partida o reconhecimento e  valorização 
dos conhecimentos já existentes no grupo, ampliando-o e 
aprofundando-o, por meio de estudos, pesquisas e ações 
planejadas coletivamente. 

2.1.2. Por que trabalhar com participação e protagonismo?

Crianças e adolescentes, na permanente troca com seus pares e com os educadores, se 
percebem como uma fonte de ideias, de iniciativa, de soluções, sendo esse um processo 
fundamental para a construção do sujeito histórico e transformador.  

A participação e o protagonismo geram envolvimento dos integrantes, na medida em 
que os coloca em uma posição de desafi o frente àquilo que falta conhecer e contribui 
para uma aprendizagem coletiva, realizada com responsabilidade, compromisso, 
prazer, fraternidade e olhar crítico, por parte todos os envolvidos, sobre as ações e 
os fatos.
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2.1.3 Como trabalhar esses pressupostos com crianças e adolescentes?

Processos participativos são iniciados com a “problematização” da realidade. È im-
portante que o educador levante e estimule o surgimento de perguntas e indagações 
sobre o que se está estudando. Isso signifi ca uma mudança profunda de uma “peda-
gogia das respostas” para uma “pedagogia das perguntas”, que coloca a criança ou 
adolescente em uma situação de desafi o, levando-os a expressar  vivências e conheci-
mentos advindos das experiências ou do conhecimento previamente construído.

 A partir desse passo inicial, os educandos são mobilizados a ampliar o repertório e 
produzir novos conhecimentos e saberes.  

Para envolver o educando na construção de conhecimentos e saberes, por meio 
da problematização-participação, o educador deve levar em conta três momentos 
pedagógicos:

1. Problematização inicial: Nesse momento, o tema (ou realidade) a ser estudado é 
apresentado pelo educador, que pergunta o que o grupo conhece a respeito, levan-
tando os conhecimentos já existentes. Importante não haver censura ou dizer que os 
conhecimentos trazidos são ou estão errados. 

2. Organização  do conhecimento: Nessa etapa, são identifi cadas pelo educador, 
junto com os educandos, as lacunas existentes em relação ao que está sendo estu-
dado, e organizada a forma de ampliação dos conhecimentos e saberes existentes, 
sugerindo-se:

(i) divisão do grupo em subgrupos, para estudo do tema em foco; 

(ii) orientação para o levantamento de informações diretas com familiares, pessoas 
da comunidade etc.; 

(iii) estudo de textos, para aprofundamento; e 

(iv) outras estratégias construídas pela equipe.  

(v) nesse momento, é importante a identifi cação de novos conhecimentos adqui-
ridos, sempre sob a coordenação dos educadores. 

3. Aplicação do conhecimento: o conhecimento produzido passa para o plano da 
ação, com a viabilização e estímulo para  aplicação do “novo” saber adquirido no co-
tidiano do educando.  

Esses três momentos pedagógicos são continuamente repetidos, para que os co-
nhecimentos sejam  construídos conjuntamente, sempre que possível, com a partici-
pação ativa do educando.

28



2.1.4. Como trabalhar esses pressupostos com os educadores?

Há diversos níveis de participação e protagonismo dos edu-
cadores.

x É preciso compartilhar com os educadores as informa-
ções relativas ao trabalho, para que eles possam tomar par-
te nas decisões, com a devida propriedade, fundamenta-
ção e consistência teórico-metodológica e de gestão.

x Os educadores também podem, após apropriação da 
proposta político-pedagógica, criar estratégias pedagógi-
cas diversas e instrumentos para o aprimoramento da prá-
tica educativa, envolvendo-se com a totalidade do proces-
so educativo.

x Trabalhar esse pressuposto com os educadores signifi ca 
ainda focar na construção de estratégias criativas, mobiliza-
doras e inovadoras, para a solução dos diversos problemas 
que surgem no desenvolvimento de um trabalho dessa na-
tureza; e na busca pela superação dos desafi os enfrenta-
dos, sem maiores prejuízos para o público atendido (crian-
ças, adolescentes e suas famílias). 

É muito difícil uma equipe de educadores trabalhar com crian-
ças e adolescentes na perspectiva da participação e do prota-
gonismo, se eles próprios não vivenciam esse pressuposto. 

2.2  INTERDIMENSIONALIDADE

2.2.1. Em que consiste?

Signifi ca trabalhar com a criança e o adolescente como um ser integral, singular, um su-
jeito que possui várias dimensões, que precisam estar contempladas na prática educativa:

x dimensão cognitiva, racional: ligada ao desenvolvimento e organização do pensa-
mento e conhecimentos produzidos;

x dimensão afetiva: relacionada aos sentimentos, afetos e percepções subjetivas;

x dimensão corporal: voltada para atividades que desenvolvam a relação com o corpo; e

x dimensão da transcendência: relacionada à crença, à fé na busca do que nos an-
tecede e nos ultrapassa, do que está aquém e além da nossa existência enquanto seres 
humanos. 
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2.2.2. Por que trabalhar com interdimensionalidade?

A integração de todas as dimensões possibilita o desenvolvimento de um ser in-
tegral e não fragmentado, ampliando os horizontes dos educandos para aspectos 
pouco trabalhados, como, por exemplo, as dimensões da afetividade, da transcen-
dência e da corporeidade.

O cuidado pela vida – partindo do cuidado consigo mesmo –, com o semelhante 
e com o ambiente de forma ampla, é desenvolvido e fortalecido quando se trabalha 
com a interdimensionalidade, ampliando o olhar sensível das crianças e adolescen-
tes para valores e atitudes fundamentais para um cidadão do mundo.

2.2.3. Como trabalhar com esse pressuposto?

Signifi ca refl etir, no planejamento das ofi cinas e nas atividades focadas no tema em 
desenvolvimento, estratégias pedagógicas que alternem e contemplem as diversas di-
mensões, conforme exemplifi cado nos planos de aulas, no Caderno II, desta publicação. 

2.3. PEDAGOGIA DE PROJETOS 

2.3.1. Em que consiste?

A pedagogia de projetos é um método por meio do qual o 
grupo de crianças ou de adolescentes desenvolve uma ação pla-
nejada, com um tema maior defi nido pela equipe pedagógica. 
Trata-se da experimentação a serviço do aprendizado, represen-
tando o agora, a vida prática dos alunos e da sociedade em que 
já estão inseridos. 

As ofi cinas precisam sair do campo teórico em direção ao prático, 
para que os conteúdos ensinados possam despertar nas crianças e 
adolescentes a motivação para uma mudança no comportamento. 
Essa mudança deve ser fundamentada na “aposta pedagógica” de que 
se aprende participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes 
diante dos fatos, e escolhendo procedimentos para atingir determina-
dos objetivos. 

O educando deve entrar em contato com assuntos do seu inte-
resse e utilizar suas próprias habilidades para ajudar no desenvol-
vimento do projeto pelo grupo, sob a coordenação do educador. 
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2.3.2. Por que trabalhar com a pedagogia de projetos?

A pedagogia de projetos desenvolve nas crianças e adolescentes a responsabili-
dade, a autonomia, o trabalho em equipe e a cooperação em um ambiente que visa 
à construção dos aprendizados na resolução de um problema real e que esteja ao 
alcance das possibilidades do grupo. 

A elaboração dos projetos possibilita o desenvolvimento da capacidade de pla-
nejamento e visão da interrelação do todo com as partes, na medida em que en-
volve as etapas identifi cação do problema, escolha do objetivo, planejamento, exe-
cução, avaliação e divulgação dos trabalhos. Esse processo completo potencializa 
o trabalho educativo, integrando e relacionando os diversos temas aprofundados 
no itinerário educativo. 

O aprendizado ocorre em um ambiente de prazer e de produção de signifi cados, 
já que tem uma aplicação prática, o que contribui para a produção do desejo de 
aprender em crianças e adolescentes. 

O compromisso com a qualidade do processo e do produto fi nal (resultado) con-
tribui ainda para o fortalecimento da autoestima dos participantes, que, objetiva e 
subjetivamente, se dão conta dos seus potenciais enquanto pessoas e enquanto 
grupo, realizando ações signifi cativas em seu entorno.  Projetos inacabados geram 
frustração e sentimento de impotência. Projetos fi nalizados geram empoderamento 
e sentimento de realização, fatores fundamentais em um processo pleno de educa-
ção para a vida. 

A relação educador-educando se fortalece com a pedagogia de projetos, pois 
ambos são igualmente responsáveis pelos resultados a serem alcançados com o 
desenvolvimento do projeto. Nesse sentido, os educadores desempenham um pa-
pel muito relevante no apoio ao grupo para o dimensionamento de um projeto que 
seja possível realizar, considerando as condições, recursos, tempo e possibilidade 
concreta. Essa relação é fundamental para a ocorrência dos processos de transfor-
mação pessoal e social.

2.3.3. Como trabalhar com esse pressuposto?

O tema do projeto pode ser defi nido pelo educador, por um educando ou pelo 
grupo. O importante é que ele desperte o interesse de todos os envolvidos. 

Importante que a construção e a realização dos projetos se deem de acordo com 
as faixas etárias do grupo. Com crianças dos 06 aos 09 anos de idade, recomenda-
-se que haja uma maior participação e envolvimento nos processos de execução e 
avaliação do projeto. Sendo assim, tema, objeto e construção do projeto devem ser 
realizados pelos educadores a partir do conhecimento aprofundado sobre o grupo 
e dos temas que mais o mobilizam. 

Na faixa etária dos 10 aos 12 anos, as crianças podem ter mais participação em 
uma das fases da elaboração do projeto, como, por exemplo, na defi nição do tema.

Com adolescentes, a elaboração do projeto pode ser facilitada a partir de respos-
tas a um grupo de perguntas pré-elaboradas, de acordo com a metodologia a seguir. 
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PERGUNTAS E 
RESPOSTAS ESPE-

RADAS
SUGESTÕES DE COMO TRABALHAR

O que? 

O que será realiza-
do no projeto?

TEMA

Apresentação dos temas geradores para a turma, e, por meio da problematização e prio-
rização, construir o consenso em relação ao que será trabalhado.

Por quê?

Qual o motivo para 
realizar tal atividade?

JUSTIFICATIVA e 
OBJETIVOS 

Realização da “árvore de problemas”. Identificando o problema central e colocando-
-o no tronco de uma árvore, aprofundando com o grupo suas causas, nas raízes, e as 
consequências, na copa da árvore. Importante atentar para o fato de que o problema é 
diferente da falta de solução. É preciso dimensionar o problema para a possibilidade de 
o grupo enfrentá-lo com sua ação. 

Exemplo de um projeto desenvolvido pelo Instituto Aliança, com adolescentes na faixa etária 
dos 13 aos 15 anos, do Programa Geração, em Laranjeiras, em Sergipe:

A árvore de problemas dá origem à árvore de objetivos, que consiste em tornar positivo o 
problema central anteriormente apresentado. No tronco é colocado o objetivo central e nas 
raízes são identificados e construídos os objetivos específicos. A copa da árvore dá lugar para 
a contribuição mais ampla do projeto.  Exempo da árvore de objetivos do Projeto acima:

Finalidade:

• Contribuir com a diminuição do índice de gravidez indesejada e DST na juventude.

Objetivo Geral:

• Realizar um trabalho de educação afetivo-sexual com adolescentes Laranjeirenses, 
tendo foco na prevenção da gravidez indesejada, DST’s e AIDS.

Objetivos Específicos:

• Buscar parcerias públicas e privadas para o projeto (inclusive com especialistas e  PSF);

• Realizar um censo nos locais a serem trabalhados, identificando casos de DST’s, 
AIDS e gravidez indesejadas;

• Sensibilizar e educar jovens, no período de um mês em cada distrito, na prevenção 
da gravidez indesejada, DST’s e AIDS, através de oficinas, vivências, apresentações 
teatrais, palestras interativas e produtos informativos (cartilhas, folders e paródias);

• Divulgar métodos anticonceptivos.

Após esse exercício, o grupo é organizado para a elaboração de um texto que explique 
as razões pelas quais o grupo elegeu aquele problema, com base nesse roteiro e na sua 
fundamentação e apresentação dos objetivos do Projeto. 

Vergonha da sua sexualidade;

Maior exposição de adolescentes a situações de risco;

Risco de contrair (DST);

Gravidez indesejada

Preconceitos e tabus;

Falta de orientação (rigidez dos pais / responsáveis / escola);

Falta de comunicação (informação sobra a prevenção);

Falta de atendimento especializado nos postos de saúde.

FALTA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL PARA OS ADOLESCENTES

ÁRVORE DE PROBLEMAS

CAUSAS

PROBLEMA 
CENTRAL

CONSEQUÊNCIAS
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Como?

Como o proje-
to será dirigido? 
como podemos 
dividir as atividades 
entre os membros 
do grupo? e como 
será apresentado?

Nessa etapa, cada objetivo específico (cada raiz da árvore de objetivos) é detalhado em 
relação ao modo de execução, ao “como será realizado”. 

Os educadores podem lançar mão do trabalho em subgrupos, sendo esses definidos a 
partir das habilidades identificadas nos participantes, na perspectiva do fortalecimento das 
lideranças, que se apresentam de acordo com as diversas situações. Importante o educa-
dor estimular o revezamento de papéis assumidos pelos membros do grupo e potenciali-
zar as habilidades já desenvolvidas pelos participantes.

Quando? 
Em que momen-
tos serão realiza-
das as atividades 
propostas?

Estas três perguntas devem ser respondidas coletivamente, a partir da construção do 
cronograma de atividades, identificação dos responsáveis e necessidade de identificação 
dos recursos disponíveis. Importante o grupo ter conhecimento de que pode contar 
com recursos humanos e materiais já existentes no município, acessando os serviços 
disponíveis para as áreas de atuação.

Quem? 
Quem ficará res-
ponsável por cada 
uma das ativida-
des?

Quanto? 
Do que a turma 
disporá para a rea-
lização do projeto?
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SUGESTÕES DE PROJETOS QUE PODEM
SER DESENVOLVIDOS NOS SCFV

A equipe pode realizar projetos que envolvam aspectos relacionados:

x à vida cotidiana do grupo, como organização do espaço, do tempo, das ativida-
des, das responsabilidades, da avaliação do contrato de convivência etc.; 

x ao aprendizado, com o aprofundamento de temas específi cos, mais ligados aos 
conceitos;  

x à intervenção direta na realidade, como, por exemplo: realização de uma visita 
cultural ou à excursão; instalação de uma biblioteca; desenvolvimento de ações no 
campo da educação, em saúde (horta, farmácia viva com plantas medicinais, preven-
ção à dengue, orientação para coleta seletiva, saúde sexual e reprodutiva, feira de ciên-
cias etc.);  realização de um campeonato esportivo; concurso de poesias; olimpíada de 
matemática; valorização da cultura local com vídeos, fotografi as e resgate de história de 
grupos culturais e festas populares do município;  e tantas outras possibilidades a serem 
construídas com o grupo.  

Pode-se pensar também na elaboração de um projeto intermunicipal, considerando 
o trabalho em um determinado território, que envolva um conjunto de municípios, de 
modo a contribuir para a integração e o desenvolvimento do território, sobretudo no 
enfrentamento do trabalho infantil.

2.4 EDUCAÇÃO PELA PESQUISA

2.4.1. Em que consiste?

 A pesquisa constitui um ca-
minho para a construção cole-
tiva do conhecimento, realizada 
por meio de ações baseadas no 
diálogo e na refl exão crítica, tor-
nando os atores também coau-
tores do processo de produção 
dos saberes. A educação pela 
pesquisa faz parte constitutiva 
da metodologia participativa e 
da pedagogia de projetos. 
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2.4.2. Por que trabalhar com educação pela pesquisa?

2.4.3. Como trabalhar com esse pressuposto?

Os educandos são desafi ados e mobilizados a aprofundar os conheci-
mentos, com estudo teórico ou em levantamento de dados, utilizando téc-
nicas como estudo dirigido, questionários, entrevistas (escritas, gravadas e 
fi lmadas) e interpretação dos dados, ampliando-se o nível de complexidade 
de acordo com as faixas etárias do público a ser trabalhado. Por exemplo, 
com adolescentes, pode-se utilizar com maior frequência os dados quan-
titativos e os qualitativos. Com crianças, a pesquisa deve ser mais dirigida e 
superfi cial. Importante destacar o papel de acompanhamento e orientação 
dos educadores para o trabalho com esse pressuposto, em todas as etapas 
do processo: planejamento, construção dos instrumentos para a coleta de 
dados, análise dos dados e produção do conhecimento. 

As pesquisas podem ser realizadas em subgrupos ou no coletivo, a depen-
der do tema e das estratégias pedagógicas escolhidas pelos educadores. 

A pesquisa desenvolve nas crianças e ado-
lescentes, no campo da produção de conhe-
cimentos e saberes, o aprofundamento dos 
aprendizados; o desenvolvimento da capa-
cidade investigativa em relação ao desco-
nhecido; a possibilidade de trabalhar com a 
mudança da realidade e com a relativização 
do conhecimento como estático, pronto e 
acabado, mas com a mudança da realidade 
a todo instante; o desenvolvimento da lógica 
e das relações de causa e efeito; e a valori-
zação e reconhecimento do saber ancestral 
como parte da cultura. 

No campo das relações interpessoais, a 
educação pela pesquisa desenvolve a coo-
peração, a solidariedade e a fraternidade, no 
sentido de que o saber construído ou des-
coberto é disponibilizado para os demais; o 
trabalho em equipe; a liderança situacional; o 
diálogo; e o exercício democrático-dialógico 
das relações.
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2.5 TEXTO-SENTIDO

2.5.1. Em que consiste?

Signifi ca a elaboração e expressão daquilo que é “sentido” pelas crianças e adolescen-
tes, que gradativamente vão “dando sentidos” ao que sentem e percebem no mundo.

Trata-se de um estímulo permanente à produção de textos pelas crianças e adoles-
centes, a partir de vivências ou atividades que tenham produzido uma mobilização no 
grupo. 

2.5.2. Por que trabalhar com texto-sentido?

  

A escrita de “texto-sentido” contribui para a redução de barreiras ou difi culdades com 
a escrita por parte dos educandos. Observa-se que, no início, são escritos textos curtos, 
que, no decorrer da implementação do projeto, vão se ampliando.

Desenvolve também a capacidade de escrita, da expressão, análise e síntese, contri-
buindo e fortalecendo o desempenho escolar, sobretudo nas áreas de linguagem e de 
lógica, tidas como  grandes desafi os da educação brasileira.

2.5.3. Como trabalhar com esse pressuposto?

Ao perceber a dimensão e a importância da atividade para o grupo, os educadores 
convidam e convocam os educandos para uma produção em que expressem os sen-
timentos experimentados, a partir do lugar em que se encontram e de como percebe-
ram a atividade.

O texto-sentido pode ser realizado a partir de um vídeo, música, visita externa, pro-
jeto realizado, pesquisa etc.

O mais importante é desenvolver a capacidade de livremente expressar sentimentos 
e percepções. Os educadores precisam ter o cuidado de “não corrigir” os textos, sobre-
tudo no início do trabalho, para não aumentar as resistências já existentes nem podar a 
criatividade.
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2.6 A IMPORTÂNCIA DE OS PRESSUPOSTOS 
GANHAREM VIDA NO FAZER EDUCATIVO

Cabe à equipe técnica e aos educadores dos SCFV uma refl exão permanente sobre 
a defi nição, a presença e até a inclusão de novos pressupostos, a partir de indagações 
como: 

x onde e como percebemos os pressupostos em nossa prática? 

x há outros aspectos presentes que têm ou teriam status de pressupostos pedagó-
gicos e que precisamos incluir nessa relação? Em caso positivo, quais?

x como fundamentar teoricamente os pressupostos pedagógicos? 

Certamente surgirão outras questões, as quais deverão contribuir para o processo de 
avaliação refl exiva da prática.
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CADERNO I
3. Desenvolvimento de Crianças e 

Adolescentes: O Trabalho 
Infantil como Fator de Risco
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Sandra Santos1

Introdução

Sempre ouvimos falar que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Mas 
o que isso quer mesmo dizer? A palavra desenvolver tem origem em duas outras palavras 
(des+envolver) que signifi ca tirar do invólucro, descobrir o que estava envolvido. Na perspectiva 
do desenvolvimento humano isto pode ser compreendido como o processo de crescimento 
e transformação, que se dá desde o nascimento (rompimento do invólucro) até a idade adulta 
(descoberta do que estava envolvido).

Estar em desenvolvimento nos remete ao fato de que durante toda a vida, sobretudo na in-
fância e na adolescência, ocorrem diversas mudanças importantes, tanto físicas quanto neuro-
lógicas, que vão afetar a forma de pensar, de sentir e de interagir com os outros. Esse processo 
é marcado por intensa maturação e constante aprendizado.

Pensar no desenvolvimento de crianças e adolescentes exige de cada um de nós uma refl e-
xão e o reconhecimento de que eles têm direitos de ser e viver plenamente esses períodos tão 
intensos da vida, identifi cados como Infância e Adolescência.

Criança precisa conviver com outras crianças, fazer amigos, criar brincadeira, abrir 
porta para ter uma vida melhor. Criança que brinca cresce feliz e saudável, criança 
que brinca fi ca pronta para enfrentar os desafi os que a vida oferece. 

Declaração dos Direitos de Wanderson Nunes - Rio Vermelho/MG - do livro 

Educador talvez seja isso mesmo - ICA/PUC Minas, p. 24

Trata-se de uma etapa particular, que reafi rma a condição peculiar de desenvolvimento em 
que se encontram.   Signifi ca dizer que estão em um momento único e singular, em que viven-
ciam um processo de crescimento e de aquisição de posturas, novos comportamentos e apren-
dizagens, que confi guram experiências completamente diversas do adulto.

Nesse sentido, pode-se dizer também que crianças e adolescentes, mesmo com faixa etária 
semelhante, veem, sentem, percebem e pensam de forma diferente uns dos outros e dos adultos. 

O processo de desenvolvimento humano vem sendo objeto de estudo por diversos autores. 
Variadas são as abordagens e teorias que explicam as transições vivenciadas pelo indivíduo, seja 
do ponto de vista psicológico, comportamental ou biológico. Em geral, as teorias apontam ca-
racterísticas similares e aspectos marcantes de cada etapa da vida que possibilitam uma melhor 
compreensão do ser humano, na perspectiva de um desenvolvimento saudável, respeitadas a 
singularidade e integralidade de cada sujeito. 

Sigmund Freud e seus seguidores Erick Erickson, Margaret Mahler e D. W. Winnicott, B. 
F. Skinner, Jean Piaget, entre outros estudiosos, trouxeram contribuições fundamentais 
na abordagem dessa temática. 
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2Personalidade pode ser entendida como um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou 
seja, a individualidade pessoal e social de uma pessoa. Adaptado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade- acesso em 05/05/12

As refl exões produzidas a partir deste texto, visam subsidiar as ações pedagógicas dos SCFV, 
considerando o desenvolvimento de crianças e adolescentes e, mais especifi camente, as dos 
grupos de faixa etária de 6 aos 9 anos; de 10 aos 12 anos e de 13 aos 15 anos de idade, que 
estão nucleados nos referidos Serviços e que serão detalhadas a seguir. O respeito e atenção às 
especifi cades de cada faixa etária, certamente irão permitir um atendimento qualifi cado, voltado 
para uma vivencia sadia e plena. 

Desenvolvimento Humano: 
Infância e Adolescência – Educação e Cuidado

A infância é vista como o período do desenvolvimento, que vai desde o nascimento até a 
adolescência, isto é por volta do décimo segundo ano de vida de uma pessoa. É um período 
de crescimento físico intenso nos primeiros meses, marcado pelo ganho de peso e altura, mas 
também que, do ponto de vista psicológico, envolve graduais mudanças no comportamento  e 
a aquisição das bases para defi nição da personalidade2.

Durante esse período, a criança utiliza-se da imaginação e da brincadeira para construção 
da sua visão de mundo. É uma forma própria de aprender, que inclui o universo da fantasia, da 
interpretação e do simbolismo na busca da compreensão do que a cerca.

A criança tem uma forte necessidade de atividades coletivas e é nessa interação com o 
grupo que aprende combinados, regras e punições. Aprende também o exercício do controle 
das emoções, internalizando ações, comportamentos e novos saberes. É considerada a fase 
mágica do desenvolvimento.

A adolescência é vista como a fase da vida humano em  que se vive a transição da  infância 
para a juventude. Não pode ser vista apenas como um período de transição, mas como parte de 
um processo de amadurecimento e de intenso aprendizado de vida. É uma etapa extremamente 
importante no desenvolvimento, com características muito próprias. Compreende o período que 
vai do décimo segundo ano de idade ao décimo oitavo, mas, do ponto de vista psicológico, pode 
se prolongar para um período posterior, cuja conclusão se dá com a autonomia e empoderamento. 

A adolescência é caracterizada por intensas mudanças biológicas, afetivas, psicológicas e 
sociais, cujo eixo está centrado na busca da própria identidade, e nas respostas às seguintes 
questões: Quem sou? Quem quero ser? 

O início da adolescência geralmente ocorre com a puberdade, caracterizada pelo advento 
das transformações corporais e, é nesse momento que o crescimento físico atinge o ápice, bem 
como a maturação sexual.

Embora interrelacionados, a puberdade difere da adolescência, conforme descrito no quadro abaixo:

Puberdade Adolescência

A puberdade é um conjunto de mudanças 
físicas que, ao longo da segunda década de 
vida, transformam o corpo infantil em um 
corpo adulto, capacitado para a reprodução.

A adolescência compreende o período psicosso-
ciológico, que se prolonga por vários anos mais, 
e se caracteriza pela transição entre a infância e 
a idade adulta.

43



Todas as mudanças físicas, psíquicas e sociais, ocorridas durante esse período levam a crises 
ou questionamentos e refl exões, cuja resolução repercute na consolidação da personalidade 
adulta, além de contribuir para a afi rmação de si mesmo como ser no mundo.

Nesse período considerado difícil observamos que  tanto a identidade pessoal como a social 
do adolescente está em processo de formação. 

Tendo por base as atividades socioeducativas a serem desenvolvidas nos núcleos do SCFV, 
cujo público atendido encontra-se na faixa entre 06 a 15 anos é possível identifi car crianças (06 
e 11 anos); outro grupo etário (entre 11 e 12 anos), que pode ser caracterizado do ponto de vista 
psicológico como “pré-adolescente”3, e ainda um público adolescente (entre 12 e 15 anos). 

Embora possuam similaridades, as crianças e adolescentes dessas faixas etárias apresentam 
características peculiares de desenvolvimento, interesses e capacidades diferentes. Visando aten-
der a essas especifi cidades nos núcleos dos SCFV, que contemplam as faixas de 06 aos 15 anos, 
sugerimos que os grupos sejam subdivididos de acordo com a proposta acima mencionada.

 Dessa forma, estes seriam defi nidos por idades mais aproximadas, interesses homogêneos 
e características afetivas, cognitivas e sociais peculiares, o que demanda uma forma diferencia-
da de intervenção. Esse agrupamento torna-se importante também por facilitar a escolha de 
temas mais pertinentes e adequados, além de técnicas educativas mais efi cazes a cada faixa 
etária, conforme proposto no Caderno II desta publicação, que trata dos percursos formativos, 
levando-se em consideração os aspectos básicos do desenvolvimento, a diversidade de interes-
ses, potencialidades e ritmos.

Assim, com base no entendimento a respeito do desenvolvimento humano, podemos esta-
belecer algumas características básicas e marcantes para os grupos etários defi nidos no âmbito 
desta publicação e que servirão de norte para o trabalho nos núcleos dos SCFV:

3O art. 2º do ECA considera como criança até doze anos de idade incompletos

Faixa Etária dos 6 aos 9 anos

Em geral, essa faixa etária é marcada pelo início da criança no processo de ensino 
formal, ampliando as suas relações pessoais, sociais e cognitivas, em um processo mais 
complexo de aprendizagem do que na idade anterior. 

É um período marcado pela ampliação das relações pessoais e sociais, concretizadas 
pelo interesse de pertencer ao grupo, ocorrendo uma transição entre o individualismo e a 
participação em agrupamentos maiores.  A vida social da criança passa a ser cada vez mais 
importante, e é comum nessa faixa etária o que se chama de melhor amigo.

Encontra-se em processo de internalização das regras e padrões de comportamentos 
básicos da sociedade, que se inicia por volta do quinto ano de vida, já possuindo discerni-
mento em relação ao considerado certo ou errado.

No aspecto cognitivo, consolida-se o pensamento lógico e a criança já apresenta algum 
grau de pensamento abstrato, além do aumento do poder de concentração e da atenção, 
características que contribuem para um processo mais complexo de aprendizagem. 

Há ainda uma maior capacidade de compreensão, discussão e enfrentamento das situações 
emocionais, apresentando habilidade em exprimir sentimentos, percepções e pensamentos.

A criança adquire um maior nível de autonomia em relação à família, demonstrada, 
sobretudo na capacidade de se deslocar no território, iniciativa e empoderamento em re-
lação à expressão de desejos. 
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Faixa Etária dos 13 aos 15 anos

Constitui o início da adolescência, período marcado por uma crise de identidade e sen-
timentos de ambivalência, tendo como centro as questões relacionadas ao corpo, aos 
valores, ao lugar na sociedade e às escolhas que estão sendo feitas.

A resposta à pergunta “Quem sou eu?” é buscada com intensidade pelos adolescentes 
já que estão vivenciando transformações corporais signifi cativas, havendo neste momento 
uma intensa atividade glandular e hormonal em ambos os sexos.

O luto do corpo de criança, ou seja, a vivência plena da puberdade, com suas várias 
transformações em meninos e meninas, marca a transição do ponto de vista físico da 
infância para a vida adulta, gerando sentimentos de ambivalência, por efetivamente “perde-
rem o corpo infantil” e “ainda não terem o corpo de adulto”.  É uma passagem geralmente 
difícil e dolorosa, marcada por idas e vindas, por sentimentos de amor e de raiva, transgres-
sões e questionamentos sobre a própria existência.

Faixa Etária dos 10 aos 12 anos

Período de transição entre a infância e a adolescência, caracterizada pelo rito de passa-
gem da puberdade. Para alguns já é o início da puberdade, marcada principalmente pelo 
aumento do ritmo de crescimento corporal e pelo amadurecimento dos órgãos sexuais, 
além das mudanças na autoimagem, embora ainda sem essa internalização. 

O crescimento corporal traz mudanças na autoimagem das crianças e adolescentes, 
que não conseguem, muitas vezes, internalizar o tamanho do seu corpo atual, apresen-
tando difi culdades em dimensionar bem a sua presença nos espaços, gerando peque-
nos acidentes, marcas corporais, além da reclamação dos adultos, que muitas vezes, 
por não terem essa compreensão, passa a tratá-los como “desengonçados”, “desajeita-
dos”, “desastrados”, etc.

Os confl itos são vivenciados com intensidade, mas são pouco duradouros e explicita-
dos por meio da verbalização. Têm mais difi culdade em assumir as próprias limitações, 
embora sejam muito rigorosos, quando convocados a estabelecer limites para os demais. 
A transgressão ou burla aos limites ou rotinas estabelecidas já aparece nessa faixa etária, 
demandando uma intervenção dos educadores e familiares, no sentido do acompanha-
mento para a conclusão das atividades propostas e cumprimento das responsabilidades 
que assumem, como por exemplo, a frequência regular à escola.

É uma faixa etária em que gostam de aprender e também se interessam por desafi os 
relacionados ao conhecimento. Nesse sentido, conseguem fazer mais interrelações e pas-
sam a ter um gosto especial pelas classifi cações, possuindo capacidade de realizar genera-
lizações mais rápidas, seguindo mais facilmente argumentos lógicos, além de expressar o 
pensamento crítico. Demonstram, ainda, um grande interesse em explorar e experimentar.

Estão aptos a realizar planejamento com antecedência e prontos para assumir responsa-
bilidades cada vez mais complexas decorrentes da ampliação da visão do mundo. 

Em geral, são bastante amistosos e simpáticos: gostam de conversar com os pares e 
com os adultos ao seu redor. As preocupações como a expectativa de ser aceito por de-
terminado grupo ou com o aparecimento de certas diferenças em relação a outras crian-
ças da mesma faixa etária, já começam a surgir nesta etapa, sendo vivenciada com maior 
intensidade na etapa seguinte.
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As mudanças físicas tem importante impacto no nível psicológico e afetam a forma 
de pensar, de sentir e de agir. O novo corpo possibilita a vivência da sexualidade com ou-
tras possibilidades, o que os leva a novas experimentações, descobertas e escolhas, que, 
no fundo, representam a descoberta de si mesmo.  As mudanças corporais constituem 
assim em um primeiro passo para outras tantas transformações, que se concretizam no 
seu encaminhamento, a partir do presente, para a vida futura. São escolhas em relação 
à sexualidade, aos estudos, e, na etapa posterior (15 aos 18 anos), ao ingresso no mundo 
do trabalho. Apresentam grande preocupação com a imagem, não só em termos da apa-
rência, mas em relação à ideia do que fazem dele. Necessitam, muitas vezes, de suporte 
emocional, pois se sentem imortais, fortes, capazes de tudo, mas momentos depois se 
acham feios, desengonçados, deselegantes ou inadequados.

Há uma maior autoconsciência e reorganização da personalidade. Nesse processo precisam 
provar a si mesmos que não são mais crianças. As emoções são contraditórias. Deprimem-se 
com facilidade, passando de um estado meditativo e infeliz para outro, pleno de euforia e cren-
ça em suas possibilidades. O estabelecimento de um padrão de luta/fuga no relacionamento 
com a geração precedente constitui em um dos fatores de busca pela própria identidade. 

Busca de identifi cação através do grupo de iguais. O grupo de amigos tende a aumen-
tar em importância e a tendência à imitação acentua-se.  A intensidade dessas se articula 
com os constantes questionamentos da autoridade na família e escola. Percebe-se um 
distanciamento emocional com relação aos pais. Os grupos de amigos funcionam geral-
mente como espaços de troca e de construção das respostas às questões que vivenciam. 

Do ponto de vista da vida acadêmica, este período também marca, em geral, a conclusão do 
ensino fundamental e ingresso no ensino médio. Em termos cognitivos, adquirem uma maior 
possibilidade de estabelecer relações matemáticas, com uma possibilidade crescente para o 
desenvolvimento do pensamento abstrato. Há um processo de intelectualização, com signifi ca-
tivos avanços qualitativos na cognição: operações formais, versatilidade e fl exibilidade no pensa-
mento, capacidade de raciocinar sobre problemas hipotéticos – pensar em possibilidades além 
do “real” (generalizações mais rápidas, bem como maior compreensão de conceitos abstratos).

O sentimento da justiça, a solidariedade e a participação social mais ampla geralmente 
mobilizam os adolescentes nesse período. Eles são movidos por desafi os cada vez mais 
complexos, levando-os a um sentimento de realização, fundamental para a vida. É cres-
cente o interesse pelo mundo e comum o surgimento de preocupações sociais.

Destacam-se4: autoestima fragilizada; autoimagem contaminada por preconceitos; 
medo de expressar-se; difi culdades em reconhecer em si atitudes de racismo; presença 
da sensualidade; música e dança como forma de expressão; ataque como forma de de-
fesa; falta de perspectivas; contradições frente à realidade; percepção das limitações da 
escola; preocupação com a inserção no mundo do trabalho; papéis de gêneros masculi-
no e feminino com limites mais rígidos; falta de privacidade na vida pessoal; solidariedade 
frequente; presença da religião como espaço da lei, ordem e proteção; forte relação com 
a mãe; ausência da fi gura paterna; percepção da cidadania como conceito abstrato; pre-
sença das festas e celebrações na vida cotidiana. 

Os adolescentes, principalmente em função da grande sensibilidade tendem a olhar 
para as suas questões “com lente de aumento”: uma palavra mais dura, uma espinha na 
testa, uma atitude criticada, um cumprimento menos efusivo, uma nota mais baixa, são 
razões para que se sintam desconfortáveis.  

4SERRÃO e BALEEIRO (1999), ao sistematizar os projetos desenvolvidos pela Fundação Odebrecht com adolescentes de comunidades populares 
no município de Salvador, na década de 1990, elenca uma série de características, que os distinguiam dos demais adolescentes e que são 
importantes de ressaltar para que possam ser observadas e modifi cadas pelas equipes profi ssionais dos SCFV nos municípios. 
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Importante salientar que o estudo do desenvolvimento humano apresenta as características 
marcantes e comuns a todas as crianças e adolescentes em um determinado momento de vida, 
que se apresentam de forma previsível, respeitando a singularidade de cada sujeito. 

Cada um desses momentos tem caráter transitório e deve ser vivenciado de forma plena para 
que o processo ocorra de modo saudável e adequado. Esse reconhecimento permite melhor 
entendimento dos padrões gerais de comportamento esperados para determinada fase ou ida-
de, bem como para a identifi cação de eventuais problemas.

Entender como crianças e adolescentes fazem as diversas transições de vida, gerando apren-
dizados importantes, sem dúvida, contribuirá também na escolha das melhores estratégias para 
uma educação para a vida, que tenha como base o cuidado, a transformação e a integração das 
diversas dimensões do ser humano: a afetiva, cognitiva, corporal e a transcendência. Certamen-
te esse conjunto levará à construção de um ser humano mais autônomo e feliz.

O Trabalho Infantil como Fator de Risco ao Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes

Fatores de Risco podem ser compreendidos como situações ou eventos negativos que ocor-
rem na vida de uma pessoa e que, de forma associada, aumentam a probabilidade de ela apre-
sentar problemas físicos, sociais e emocionais. De maneira geral, estes fatores se apresentam 
por meio das experiências que produzam estresse e ou algum trauma. Podemos incluir no gru-
po dos fatores de risco toda situação que gera algum tipo de sofrimento ou perigo, que mina as 
defesas físicas e psicológicas, tornando mais fácil o aparecimento de desordens emocionais e/
ou comportamentais em crianças e adolescentes.

Podemos citar, como exemplo dessas situações: doenças, separação de pais, perda de entes 
queridos, acidentes, situação de pobreza, violência doméstica (negligência, violência física, vio-
lência sexual, psicológica, institucional, trabalho Infantil), entre outros.

Os estudiosos do tema afi rmam que situações de trabalho impróprias à saúde e ao desen-
volvimento físico da criança/adolescente, como nos trabalhos na agricultura, no comércio, em 
serviço doméstico, nas feiras livres (seja vendendo ou carregando carrinhos de feira), em pros-
tíbulos, boates, bares ou similares com venda de bebidas alcoólicas, entre tantos outros podem 
causar prejuízos à saúde, ou deixá-los suscetíveis à aquisição de doenças tanto de forma imedia-
ta, em médio ou ainda em longo prazo, além de estarem vulneráveis a outras formas de violên-
cia e sem aportes de proteção.

Essas situações podem atrapalhar o curso do desenvolvimento saudável, a exemplo da mu-
tilação de membros, desvios na estrutura corporal, atrofi a do crescimento, perda da visão e 
audição, entre outros.  Alguns desses sintomas, físicos e emocionais, podem levar anos para apa-
recer. Nesse sentido, é possível o comprometimento do desenvolvimento intelectual da criança/
adolescente, que, em geral apresenta difi culdades com a aprendizagem decorrente do tempo 
disponibilizado para a atividade laboral e pela exaustão provocada. 

Importante compreender que os fatores de risco podem ser visíveis imediatamente ou no 
decorrer do tempo, quando aparecem de forma mais explícita.

Os riscos e danos psicossociais, para além dos físicos, deixam marcas profundas, pois, produ-
zem consequências diretas na capacidade de crianças e adolescentes sonharem e imaginarem 
outros projetos de vida. 

Para saber mais consulte a obra: Fatores de risco e fatores de proteção ao desenvolvimen-
to infantil: uma revisão da área. 

Temas em Psicologia, dos autores: Maia, J. M. D. & Williams, L. C. A. v 13, n 2, 2005.
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Essa construção se dá de forma paulatina. Na infância, ocorre, sobretudo, por meio da fantasia, 
da interpretação e do simbolismo, principalmente por meio de brincadeiras e atividades lúdicas. 
Na adolescência, surgem outras características como a difi culdade de, muitas vezes, defi nir uma 
perspectiva futura e construir caminhos, a partir do presente, com projeção do sonho em degraus. 

Essa falta de projeção para a vida culmina na produção de gerações que apenas repetem 
as atividades dos pais, reproduzindo o ciclo da pobreza extrema, sem direito de pensar outras 
possibilidades de vida.

Já os Fatores de Proteção podem ser defi nidos como a introdução de ações que deem suporte 
ao indivíduo, circunstancialmente ameaçado ou exposto às difi culdades, com a fi nalidade de lidar 
com os riscos, diminuindo a probabilidade de desenvolver problemas ao longo do processo 
de crescimento. 

No trabalho direto com crianças e adolescentes, é importante priorizar atividades que de-
senvolvam o nível de autonomia, a orientação social positiva, a elevação da autoestima, a ca-
pacidade de autorregulação, a resiliência, a instrumentalização para escolhas assertivas, a partir 
das suas potencialidades, do fortalecimento dos vínculos com a família, pessoas de referência, 
amigos (grupos de pares), escola e instituições sociais, dentre outros. 

Além dessas atividades, faz-se necessário o desenvolvimento de ações com a rede de proteção, 
fortalecendo os atores que integram o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), aliado à implementa-
ção de políticas públicas básicas e assistenciais, que garantam o direito pleno à educação, esporte, 
cultura, lazer e saúde com atendimento médico, odontológico, psicológico ou suporte de institui-
ções religiosas e sociais, entre outros.

O SCFV, assim como a escola e os outros espaços de convivência, deve e pode funcionar como 
ambientes importantes para o desenvolvimento e fortalecimento de fatores de proteção, no sentido 
de os ajudarem a experimentar a vivência do ser criança e ser adolescente; tornando-se estratégia 
fundamental de prevenção e enfrentamento aos riscos e danos advindos do trabalho infantil.  

Resiliência: Termo originário da física, que identifi ca a propriedade de um material 
recuperar-se ou adaptar-se rapidamente após sofrer um impacto. Trata-se da capaci-
dade de lidar com as adversidades e delas tirar lições de aprendizagem, fatores que 
também têm demonstrado como importantes protetivos no desenvolvimento de 
crianças e adolescentes. 

Alguns fatores são considerados essenciais para a promoção da Resiliência: 

a) o relacionamento positivo, com ao menos um adulto signifi cativo (parente ou não);

b) a existência de crença na transcendência, o que nos fornece senso de signifi cado;

c) expectativa acadêmica alta e realista e suporte adequado; 

d) ambiente familiar positivo (afetividade, limites claros, respeito pela autonomia do 
da criança e do adolescente); 

e) inteligência emocional; 

f) habilidade para lidar com o estresse.
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Os educadores, neste contexto, devem se tornar referência positiva para crianças e adoles-
centes, a partir do acolhimento e do olhar diferenciado para momentos tão especiais da vida 
humana e do cuidado dispensado a esses meninos e meninas, com os quais estão conviven-
do nos referidos núcleos. 

Importante destacar as possíveis portas de saída para o público atendido nos SCFV, que neces-
sariamente passa pela vinculação à escola, saída da família da situação de vulnerabilidade social e/
ou acesso dos adolescentes a programas voltados para a garantia do direito à profi ssionalização, 
sobretudo o ProJovem Adolescente, política pública voltada para a faixa etária dos 15 aos 18 anos. 

“O Peti foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, pois eu deixei de 

trabalhar. Trabalhar é muito ruim”. J. E.- 11 anos- Semiárido Nordeste II
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CADERNO I
4. Percurso Formativo e Perfi l de 

Saída de Crianças e Adolescentes 
Atendidos nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimentode 
Vínculos (SCFV) 
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Ilma Oliveira1

Introdução

A palavra percurso está relacionada a itinerário, rotas a serem percorridas para atingir um 
determinado lugar. Em se tratando do campo da educação, refere-se ao processo pedagógico 
que crianças e adolescentes, retiradas, prevenidas ou protegidas da situação do trabalho infantil, 
devem percorrer nos espaços educativos, de modo a levá-los a ter um reposicionamento frente 
à situação de violação de direitos em que se encontram, assumindo um lugar totalmente dife-
rente daquele do seu ingresso no programa de formação.

O percurso formativo deve ter uma intencionalidade clara, com a defi nição de pontos de 
entrada e de saída. É importante a demarcação de um perfi l mínimo de saída, que deve ser 
orientado pelas demandas do mundo atual. No caso especifi camente dos Serviços de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) impõe observar as diretrizes contidas na Tipifi cação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais2, documento que padroniza os termos utilizados em 
todos os programas e serviços no âmbito da Assistência Social. 

O MDS, assim caracteriza a oferta do SCFV para crianças e adolescentes na faixa etária dos 6 
aos 15 anos,  

Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e ci-
dadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a 
partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser 
pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, 
aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com defi ciência, 
retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem 
para ressignifi car vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar expe-
riências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de 
risco social. (Tipifi cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009; P.10)

A construção do percurso formativo deve resultar de uma refl exão da equipe pedagógica dos 
SCFV em relação à criança e ao adolescente que se quer formar. Essa defi nição de objetivo é 
o que pauta a construção do caminho a ser percorrido no espaço pedagógico. O que difere a 
construção do percurso de currículo é a defi nição de uma estrutura de formação mais fl exível e 
aberta para a inclusão de outros temas, projetos, questões, que se apresentarem como impor-
tantes para o grupo, mas com um direcionamento, para o ponto de saída desejado.

Para exemplifi car essa diferenciação, podemos utilizar a metáfora da viagem. Se sairmos de 
um dos municípios do território em direção à capital, a viagem tem um objetivo: chegar à ca-
pital. Em uma perspectiva de currículo, o caminho a ser percorrido é rígido e será necessário 
percorrer os municípios que forem defi nidos previamente. Em uma perspectiva de percurso, o 
destino é o mesmo, mas pode haver alterações no trajeto da viagem, dependendo das con-
dições em que ocorre, ou seja, os “imprevistos” fazem parte do curso da viagem, embora seja 
mantido o objetivo fi nal.

Do ponto de vista da formação de crianças e adolescentes, o objetivo ou intencionalidade é 
o perfi l de saída dos integrantes do grupo. A partir dessa defi nição, aliado às características, o 
percurso formativo é construído em termos dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
que apresentam.  

1Psicóloga, Coordenadora Pedagógica Nacional, na área de Inserção Socioprodutiva e responsável pelas ações focadas nos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes do Instituto Aliança.
2Aprovada pela Resolução CNAS nº 109/2009
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3Pedagogo, um dos principais colaboradores e defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), autor de diversos livros. 

A educação hoje está centrada no desenvolvimento de competências. Nesse sentido, é im-
portante considerar em um processo de formação integral, o desenvolvimento de comporta-
mentos, atitudes e procedimentos a serem adquiridos e incorporados pelo público, sempre em 
uma relação com os educadores e pautada no respeito e no diálogo. 

O ponto de partida para a construção de percursos formativos deve se pautar na questão: quais 
são as competências necessárias hoje e para o futuro? Ou seja, ele deve responder, em termos 
da formação para a vida de crianças e adolescentes, às exigências atuais e futuras da sociedade. 

No caso dos SCFV, o percurso precisa ser construído considerando o diagnóstico inicial a ser 
realizado no momento em que a criança ou adolescente ingressa no Serviço, quando retirado ou 
prevenido da situação de trabalho infantil. Inicia-se, então, um percurso voltado à educação para 
a vida, trabalhando alternadamente com esporte, arte, cultura, atividades lúdicas e de participação 
social, que possibilitem a formação pessoal e cidadã, conforme ilustrado no diagrama abaixo:

O perfi l de saída geral apresentado por essa proposta pedagógica, respalda-se na Tipifi cação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais e ainda no relatório “Educação um Tesouro a Desco-
brir”, da Unesco, 1999, coordenado por Jaques Delors, que, no fi nal do século passado, apresen-
tou os quatro pilares da educação necessários à formação do cidadão do século XXI (Aprender 
a Ser, Aprender a Conviver, Aprender a Fazer e Aprender a Aprender). No Brasil, esses pilares 
foram relacionados por Antônio Carlos Gomes da Costa3, em um conjunto de competências 
pessoais, sociais, produtivas e cognitivas.

O quadro abaixo relaciona os pilares da educação com os objetivos da Tipifi cação Nacional:

Perfi l de Entrada Percurso Formativo Perfi l de Saída

Diagnóstico detalhado em 
termos de competências pes-
soais, sociais, produtivas e 
cognitivas trazidas pelos parti-
cipantes individual e coletiva-
mente; ou seja, identificação e 
dimensionamento da situação 
atual dos meninos e meninas. 

Temas a serem trabalhados, 
voltados para o desenvolvimen-
to pessoal e social, consideran-
do-se o tempo e condições 
concretas para a realização do 
trabalho.

Definição das competências 
de saída da formação propos-
ta, com realização de enca-
minhamentos assertivos para 
outros programas ou serviços, 
como a escola, ProJovem 
Adolescente, Saúde, ou ainda 
atividades voltadas para a arte 
e o esporte, dentre outros. 

Pilares da Educação/ Competências
Objetivos Propostos pela Tipifi cação Nacional 

para a faixa etária dos 6 aos 15 anos

Aprender a Ser/ Competências Pessoais:

Desenvolvimento e fortalecimento da relação da 
criança e adolescente “consigo mesma”, consideran-
do os aspectos da autoestima, autoconhecimento, 
autocuidado, disciplina e responsabilidade, resiliên-
cia, iniciativa e participação.

• Vivenciar experiências que possibilitem lidar de forma 
construtiva com potencialidades e limites

• Contribuir para o acesso a documentação civil

• Ter oportunidades de escolha e tomada de decisão

• Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opi-
niões e reivindicações.
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Aprender a Conviver/ Competências Sociais:

Desenvolvimento e fortalecimento da relação da 
criança e adolescente com “o outro”, considerando 
os aspectos da cooperação; trabalho em grupo; 
solidariedade; comunicação pessoal, interpessoal e 
leitura crítica dos meios de comunicação; liderança; 
participação social e política; ética. 

• Vivenciar experiências que contribuam para o fortale-
cimento de vínculos familiares e comunitários.

• Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si pró-
prio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos 
de justiça e cidadania.

• Vivenciar experiências potencializadoras da participa-
ção social, tais como espaços de livre expressão de opi-
niões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, 
bem como de espaços de estímulo para a participação 
em fóruns, conselhos, movimentos sociais, organiza-
ções comunitárias e outros espaços de organização 
social.

• Vivenciar experiências de fortalecimento e extensão 
da cidadania

• Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver 
em grupo, administrar conflitos por meio do diálogo, 
compartilhando outros modos de pensar, agir e atuar.

• Vivenciar experiências de desenvolvimento de proje-
tos sociais e culturais no território e a oportunidades de 
fomento a produções artísticas.

Aprender a fazer/ Competências Produtivas:

Desenvolvimento de habilidades específicas. 

No caso dos SCFV, é importante trabalhar na verten-
te da elaboração e realização de projetos pedagó-
gicos, incluindo a dimensão formativa e educativa 
do trabalho, na perspectiva da transmissão cultural, 
a exemplo do ensino-aprendizagem das formas de 
alimentar-se e produzir.

• Vivenciar experiências que possibilitem meios e opor-
tunidades de conhecer o território e (re)significá-lo, de 
acordo com seus recursos e potencialidades. 

• Vivenciar experiências que contribuam para a cons-
trução de projetos individuais e coletivos, desenvolvi-
mento da autoestima, autonomia e sustentabilidade.

Aprender a aprender/ Competências Cognitivas:

Desenvolvimento e ampliação do conhecimento 
voltado para o domínio da leitura e escrita; domínio 
conceitual dos temas trabalhados; “Capacidade de 
fazer cálculos e resolver problemas, Capacidade de 
analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situa-
ções”4; Capacidade investigativa e de lidar com situa-
ções imprevistas.

• Vivenciar experiências que possibilitem o desenvol-
vimento de potencialidades e ampliação do universo 
informacional e cultural

• Ter acesso a informações sobre direitos sociais, civis e 
políticos e condições sobre o seu usufruto;

A seguir, o quadro acima será detalhado, apresentando uma sugestão de percurso formativo 
em relação ao atendimento proposto nesta publicação, considerando as seguintes faixas etárias:

x 06 aos 09 anos de idade

x 10 aos 12 anos de idade

x 13 aos 15 anos de idade.

Essa subdivisão é pautada no reconhecimento da importância de dividir as turmas de crian-
ças e adolescentes, a partir das etapas de desenvolvimento integral, considerando a vivência, no 
presente, de aspectos relevantes e signifi cativos para cada momento de vida. As questões e a 
forma de lidar com crianças de 6 a 9 anos são diferentes das de 11 anos e assim sucessivamente. 
Agrupá-las por faixa etária contribui para o tratamento adequado dos temas em foco, em um 
processo educativo de trocas e de aprofundamento conceitual crescente. 

4Códigos da Modernidade, criado pelo educador colombiano Bernardo Toro, contendo a listagem das competências mínimas para participação 
produtiva no Século XXI. 
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1. Percurso Formativo para a Faixa Etária dos 6 aos 9 anos de Idade5

Importante considerar a realização de atividades lúdicas, grupais que favoreçam a criação de 
vínculos das crianças com as demais, o estabelecimento e atenção às regras e limites, o fortale-
cimento e valorização da identidade pessoal e sociocultural, aliado ao processo de ingresso ou 
(re) ingresso, permanência e melhoria do desempenho escolar. 

A seguir, os principais indicadores do perfi l de saída para essa faixa etária, considerando as 
competências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas:

5Aprofundar as características dessa faixa etária no texto: Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes: O Trabalho Infantil como Fator de Risco, 
no capítulo III desta publicação.

Competências Indicadores do Perfi l de Saída

Pessoais

• Acesso e preservação da documentação

• Autoestima desenvolvida

• Vínculo familiar fortalecido

• História pessoal e cultural reconhecida e valorizada

• Incorporação da disciplina e responsabilidade pelas atividades realizadas

• Identificação de forças e limitações

• Aquisição e cuidado com os documentos pessoais

Sociais

• Ampliação da capacidade de se expressar em palavras e gestos

• Capacidade de ouvir

• Reconhecimento da autoridade

• Capacidade de lidar com regras e limites

• Ampliação da socialização, com a convivência dos companheiros

• Convivência baseada na cooperação e solidariedade 

Produtivas

• Capacidade de participação em pesquisas, compatíveis para essa faixa 
etária

• Capacidade de elaboração e realização de projetos educativos, compatí-
veis para essa faixa etária

• Capacidade de reconhecimento e deslocamento, com segurança, no 
território

• Ingresso ou reingresso na escola

Cognitivas

• Capacidade de realização de operações matemáticas

• Ampliação do domínio na área de linguagem

• Reconhecimento das diferentes identidades

• Ampliação do desempenho escolar

• Conhecimento dos seus direitos e deveres 

O foco do percurso formativo deve centrar-se nos aspectos relacionados ao fortalecimento 
da identidade, à família, à integração, à convivência em grupo, à inserção no meio ambiente e 
na relação com a educação formal, por meio dos seguintes temas:

x Eu comigo mesmo: deve-se abordar a questão da identidade pessoal e social, com 
valorização e resgate das raízes históricas e culturais; o fortalecimento da autoestima; 
reconhecimento das forças e limitações pessoais; o acesso e o cuidado com a docu-
mentação pessoal.  
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x Eu com a família: resgate da história da família; participação dos pais ou responsáveis 
no processo de formação e valorização da família e fortalecimento dos vínculos familiares.

x Eu com o outro: deverão ser abordados os aspectos da convivência em grupo, traba-
lho em equipe, cooperação, solidariedade, regras e limites para o convívio social. 

x Eu com o meio ambiente: as crianças deverão refl etir sobre a importância ambiental 
para a preservação da vida no planeta, perceber-se como parte do meio ambiente e 
identifi car e adotar formas para a sua preservação. 

x Eu com a escola: construção ou ressignifi cação da importância da escola para a 
ampliação dos saberes, fazeres e conhecimentos, de modo a contribuir para inserção 
social, e, mais tarde, para a inserção produtiva.  

As estratégias pedagógicas a serem utilizadas para o tratamento dos temas devem envolver 
os jogos coletivos e cooperativos; as brincadeiras populares; o esporte e as diversas linguagens 
artísticas (música, vídeo, poesia, etc.), além de dinâmicas de grupo. As atividades com o corpo 
ganham relevância como objeto de proteção e prevenção, em especial em relação às violências 
sexuais e agressões físicas muito frequentes nessa idade.

A equipe dos SCFV podem também realizar ações correlatas ou projetos que envolvam e ar-
ticulem os temas, nas seguintes ações: 

x campeonato esportivo;

x concurso de poesia ou desenho, etc.;

x valorização da cultura local; 

x valorização da Vida;

x preservação do meio ambiente;

x  fortalecimento do vínculo escolar;

x gincanas temáticas.

O Caderno II desta publicação apresentará exemplos de percursos formativos para os temas 
acima elencados, recomendando-se a devida adequação pelas equipes pedagógicas dos servi-
ços à realidade local.

Ressaltamos que os temas propostos nos itinerários guardam uma interrelação e uma arti-
culação, não devendo ser trabalhados de forma fragmentada. Cada tema complementa e se 
relaciona com os demais, sendo importante que os educadores potencializem a formação das 
crianças e adolescentes, construindo com eles, as possíveis conexões existentes.

Importante considerar também que, para toda e qualquer faixa etária o trabalho inicial deve 
contemplar a formação do grupo, devendo ser preparada antecipadamente a forma de acolhi-
mento dos participantes e a constituição do grupo.  Nos projetos desenvolvidos pelo Instituto 
Aliança, essa recepção prevê:

x apresentação do programa/projeto, em termos do que é ofertado e do que é deman-
dado para a participação dos adolescentes,

x construção de um contrato de convivência de forma coletiva, que é fi nalizado com 
a assinatura de todos os membros, inclusive dos educadores;

x uma celebração ou comemoração para marcar o novo vínculo iniciado naquele ano. 
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2. Percurso Formativo para a Faixa Etária dos 10 aos 12 anos de Idade6

O perfi l de saída para essa faixa etária, deve contemplar os seguintes indicadores, por conjun-
to de competências: 

Competências Indicadores do Perfi l de Saída

Pessoais

• Acesso e preservação da documentação

• Desenvolvimento de comportamentos e atitudes que demonstrem o cuidado consigo mes-
mo (autocuidado)

• Cuidado com a aparência pessoal 

• Autoestima fortalecida

• Vínculo familiar fortalecido

• História pessoal e cultural reconhecida e valorizada

• Incorporação da disciplina e da responsabilidade nas atividades realizadas

• Identificação de forças e limitações

• Aquisição e cuidado com os documentos pessoais

• Identificação de comportamentos e atitudes de prevenção aos fatores de risco

• Incorporação de comportamentos e atitudes voltados aos fatores de proteção

• Reflexão e elaboração de uma primeira versão do seu Projeto de Vida

• Identificação da educação formal como importante para a construção do seu projeto de vida

Sociais

• Ampliação da capacidade de se expressar em palavras e gestos

• Acolhimento e adoção de comportamentos e atitudes apontados pelos educadores e com-
panheiros

• Reconhecimento e respeito à autoridade

• Ampliação da capacidade de lidar com regras e limites

• Cooperação e solidariedade na convivência coletiva

• Contribuição ativa para a realização dos trabalhos coletivos ou em equipe 

• Reconhecimento da liderança situacional, ocupando-a, com tranquilidade, quando 
convocado pelo grupo, a partir do reconhecimento coletivo das habilidades de cada 
membro do grupo 

Produtivas

• Capacidade de participação em pesquisas, compatíveis para essa faixa etária

• Capacidade de elaboração e realização de projetos educativos, compatíveis para essa 
faixa etária

• Ingresso ou reingresso na escola

• Deslocamento no município com maior autonomia

• Acesso e utilização das novas tecnologias como ferramenta para a produção de co-
nhecimentos7.

Cognitivas

• Ampliação da capacidade de adquirir novos aprendizados

• Gosto pela leitura

• Ampliação da capacidade de realização de operações matemáticas

• Ampliação do domínio na área de linguagem

• Reconhecimento das diferentes identidades

• Ampliação do desempenho escolar

• Ampliação do conhecimento dos seus direitos e deveres

• Ampliação do conhecimento sobre os temas: Saúde e Sexualidade e Meio Ambiente 

6Aprofundar as características dessa faixa etária no texto: Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes: O Trabalho Infantil como Fator de Risco, 
no capítulo III desta publicação.
7Esse indicador demandará a existência de equipamentos nos SCFV, como instalação de um laboratório de informática, que permitam o acesso 
das crianças e adolescentes ao mundo das novas tecnologias da informação e comunicação.
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A partir desse perfi l de saída, sugere-se o aprofundamento dos seguintes temas:

x Identidade: resgate das histórias de vida; história do nome; história da comunidade; 
autocuidado; autoconfi ança, autoconceito, autoestima com especial enfoque para as 
questões relacionadas à raça e etnia. 

x Projeto de Vida: tema importante para o trabalho com crianças e adolescentes, 
podendo ter um impacto na prevenção dos agravos que atingem principalmente os 
adolescentes, na medida em que os impulsiona para um projeto maior, que alia poten-
cialidades e desejos em termos de um “querer ser” na vida. O projeto de vida articula o 
passado, com o presente e o futuro nas diversas dimensões: afetiva, familiar, participa-
ção social, cognitiva, produtiva. 

x Integração: neste tema, deverão ser abordadas as relações interpessoais; o respeito 
aos companheiros e educadores; a cooperação; o estímulo às trocas intragrupais; a 
liderança; a solidariedade; o direito à convivência social e comunitária. 

x Educação: as crianças e adolescentes devem ser levados a refl etir sobre a importân-
cia da educação como um direito garantido pela Constituição Brasileira e pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA). São temas imprescindíveis para a realização dos 
projetos de vida pessoal, ampliando para a identifi cação da importância da educação 
para o desenvolvimento da comunidade e município.  Fundamental também o desen-
volvimento do compromisso com o bom desempenho escolar.

x Saúde e Sexualidade: Saúde como direito de todos; conceito de saúde; valorização 
e qualidade de vida; práticas e cuidados necessários para ter saúde; resgate das formas 
utilizadas pela população para lidar com a saúde e a doença; conceito de sexualidade e 
afetividade; relações de gênero; mitos e tabus relacionados à sexualidade; conhecimen-
to do corpo humano; aparelho reprodutor feminino e masculino; gravidez. 

x Meio Ambiente: Planeta como nossa casa; o que constitui o ambiente?; ser humano 
como parte do meio ambiente; reconhecimento e valorização de atitudes e comporta-
mentos de preservação e cuidado com o ambiente; lixo; água e saneamento; respon-
sabilidade social de todas as pessoas para a sustentabilidade do planeta e garantia do 
direito a uma vida saudável para a atual e para as futuras gerações. 

As estratégias pedagógicas de trabalho com essa faixa etária devem privilegiar os jogos coo-
perativos e coletivos, assim como, jogos de estratégia, como o xadrez, que contribuem para o 
desenvolvimento do pensamento lógico. As dinâmicas de grupo constituem vias privilegiadas de 
trabalho e formação de vínculos, assim como devem ser utilizadas as diversas linguagens artísti-
cas, como o teatro, a música; a literatura de cordel e a poesia. 

Os educadores podem também instituir um Círculo de Leitura, que funcione com um encon-
tro mensal para apresentação e interpretação pessoal de livros, que foram lidos naquele período.  
Em cada tema, sugere-se a exibição e discussão coletiva de um fi lme, de modo a também favo-
recer a expressão e interpretação das crianças, ampliando o seu universo cultural. 
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A equipe dos SCFV pode também realizar ações correlatas ou projetos que envolvam e arti-
culem os temas, nas seguintes iniciativas:

x campeonato esportivo;

x concurso de música, teatro; 

x valorização da cultura local; 

x preservação do meio ambiente;

x fortalecimento do vínculo escolar;

x  ação solidária na comunidade.

O Caderno II desta publicação apresentará sugestões de percursos formativos para os temas 
acima elencados, sugerindo-se a necessária adequação pelas equipes pedagógicas dos serviços 
à realidade local.

3. Percurso Formativo para a Faixa Etária dos 13 aos 15 anos de Idade8 

De acordo com a caracterização abordada no texto referente ao desenvolvimento de crianças 
e adolescentes, há que se ter um olhar e uma forma cuidadosa de lidar com os meninos e me-
ninas nesta etapa. Durante o processo de reorganização de personalidade o adolescente precisa 
provar a si mesmo e para os outros que não é mais criança. Pais e educadores devem orientar e 
levar em conta a busca da autonomia do adolescente.

A caracterização do grupo de adolescentes e sua inserção na cultura local são fundamentais 
para a elaboração do diagnóstico inicial e desenvolvimento do percurso formativo, que deve ter 
como perfi l de saída:

8Aprofundar as características dessa faixa etária no texto: Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes: O Trabalho Infantil como Fator de Risco, 
no capítulo III desta publicação.

Competências Indicadores do Perfi l de Saída

Pessoais

• Acesso e preservação da documentação

• Desenvolvimento de comportamentos e atitudes que demonstrem o cuidado con-
sigo mesmo (autocuidado e autoregulação)

• Cuidado com a aparência pessoal 

• Autoestima fortalecida

• Autoconfiança desenvolvida

• Vínculo familiar fortalecido

• História pessoal e cultural reconhecida e valorizada

• Compromisso e responsabilidade nas atividades realizadas

• Identificação de forças e limitações

• Aquisição e cuidado com os documentos pessoais

• Identificação de comportamentos e atitudes de prevenção aos fatores de risco

• Incorporação de comportamentos e atitudes voltados aos fatores de proteção

• Elaboração do Projeto de Vida

• Identificação da educação formal como importante para a construção do seu pro-
jeto de vida.
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Sociais

• Capacidade de falar e de ouvir, de forma respeitosa e amistosa, por meio de pala-
vras e gestos 

• Respeito aos companheiros e aos educadores (respeito mútuo) 

• Reconhecimento e respeito à autoridade

• Capacidade de lidar com regras e limites

• Cooperação e solidariedade na convivência coletiva

• Utilização do diálogo como forma de exercício da cidadania, sobretudo para a ne-
gociação de conflitos 

• Contribuição ativa para a realização dos trabalhos coletivos ou em equipe 

• Reconhecimento da liderança e vivência, com tranquilidade, quando convocado 
pelo grupo, a partir do reconhecimento das forças de cada integrante

Produtivas

• Capacidade de participação em pesquisas, compatíveis para essa faixa etária

• Capacidade de elaboração e realização de projetos educativos, compatíveis para 
essa faixa etária

• Ingresso ou reingresso na escola

• Desenvolvimento de ações de preservação da escola e do meio ambiente

• Inscrição nos serviços de saúde e outros equipamentos/ políticas públicas existen-
tes no município, com frequência adequada 

• Deslocamento no município com autonomia

• Acesso e utilização das novas tecnologias como ferramenta para a produção de 
conhecimentos9

Cognitivas

• Desenvolvimento da capacidade de “aprender a aprender”

• Reconhecimento e valorização dos diversos conhecimentos que existem no seu 
entorno 

• Ampliação do gosto pela leitura

• Ampliação da capacidade de realização de operações e relações matemáticas

• Ampliação do domínio na área de linguagem

• Reconhecimento das diferentes identidades

• Bom desempenho escolar

• Capacidade de acessar os meios de participação social e cidadã do seu município

• Conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente

• Conhecimento ampliado sobre os temas: Saúde e Sexualidade e Meio Ambiente. 

Os temas propostos envolvem:

x  Identidade: considerado fundamental para essa faixa etária, quando os adolescen-
tes estão passando por várias refl exões e questionamentos. O trabalho deve contemplar 
os subtemas: autoconceito, autopercepção, autoestima; autoconhecimento; autocui-
dado, autoregulação e resgate e valorização das suas origens socioculturais. 

x  Projeto de Vida: revisão da versão preliminar do Projeto de Vida (se já realizado) e 
aprofundamento das refl exões sobre o passado, presente e o futuro, de modo a dese-
nhar o caminho a ser percorrido, considerando as diversas dimensões da vida (familiar, 
social, produtiva, transcendência), criando seu mapa de navegação. O Projeto de Vida 
precisa ser retomado e revisado durante toda a formação. 

x  Grupo, esporte e lazer: relações interpessoais, comunicação de forma respeitosa – 
saber/ aprender a ouvir e saber/ aprender a falar; limites e contornos grupais; lideranças 

9Esse indicador demandará a existência de equipamentos nos SCFV, como instalação de um laboratório de informática, que permitam o acesso 
das crianças e adolescentes ao mundo das novas tecnologias da informação e comunicação. 
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situacionais; negociação de confl itos; importância do diálogo para a convivência social. 

x  Saúde: conceitos de saúde, sexualidade e afetividade, valorização da vida, qualidade 
de vida; relações de gênero; gravidez; prevenção às doenças sexualmente transmissíveis; 
uso abusivo de álcool e outras drogas; fatores de risco e de proteção aos possíveis agra-
vos sofridos pelos adolescentes; análise crítica dos meios de comunicação em relação 
às questões relativas ao tema (relações de gênero, homossexualidade, prevenção etc.).

x  Ética e Cidadania: ética nas relações pessoais e comunitárias, conceitos de par-
ticipação, cidadania, ética, tipos de discriminação existentes, conhecimento do ECA; 
formas de participação dos adolescentes nas políticas públicas municipais; preservação 
do meio ambiente. Importante trabalhar para que os educandos sintam-se membros de 
sua própria cultura e identifi cados com os próprios costumes e hábitos. 

x  Educação/ Cultura: conceitos dos temas; análise de como a educação e a cultura, 
assim como outros temas afi ns, se dão no território; construção de estratégias para que 
estes direitos sejam efetivados no município.

Os adolescentes devem estar envolvidos em um ambiente social apropriado, com pessoas 
que se façam uma referência positiva e afetiva. Nesse sentido, deve-se investir e incentivar suas 
habilidades, demonstrando aprovação e aceitação genuínas. Pais e educadores devem estar 
atentos a oportunidades para demonstrar admiração e atitude positivas a iniciativas válidas, sem-
pre mantendo uma postura respeitosa para com os adolescentes. 

As dinâmicas de grupo, linguagens artísticas; o esporte e os jogos coletivos constituem vias 
privilegiadas para o trabalho com essa faixa etária, sendo apresentadas sempre de forma desafi a-
dora, de modo a gerar compromisso e responsabilidade com o produto fi nal. Do mesmo modo, 
as ações correlatas, devem envolver:

x  1 campeonato esportivo;

x  1 festival de música ou de arte;

x  1 ação voltada ao fortalecimento do vínculo com a escola;

x  1 ação solidária voltada para a comunidade;

x  1 projeto a ser desenvolvido nas áreas nas áreas trabalhadas (saúde, educação, es-
porte, arte, cultura ou lazer).

4. Avaliação do Processo Educativo

A avaliação é um tema às vezes muito difícil, considerado como um “tabu” para as crianças, 
os adolescentes e os próprios profi ssionais. Essa difi culdade decorre de práticas pessoais e pro-
fi ssionais, onde a avaliação parece estar sempre associada ao uso do poder, “a uma prova” do 
que é válido ou não.

No presente contexto, entende-se a avaliação como algo muito importante, uma forma pri-
vilegiada de aprendizagem, mas que depende necessariamente de como esse processo é per-
cebido e construído. 

Em se tratando de desenvolvimento de competências, é de central importância que as crian-
ças e adolescentes “percebam que são percebidos”, que são vistos de forma amorosa e respei-
tosa pelos educadores, que devem, ao longo do processo de formação, saber observar e iden-
tifi car os avanços e conquistas. Assim também, devem ser desafi ados a superar as difi culdades, 
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a partir de devoluções feitas com respeito, cuidado, ética e que, principalmente os coloque em 
uma posição de desafi o frente às limitações identifi cadas.

Esse é o objetivo principal da avaliação: fazer a correção do percurso, orientar para que, no 
caso de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, a sua condição de sujeito de 
direitos, no sentido mais pleno dessa expressão, seja conquistada.  Um sujeito que deseja, sonha, 
tem questionamentos, refl ete e tem direitos garantidos e assegurados. 

A avaliação não pode ser feita sem instrumentos que ajudem os educadores a identifi carem 
os avanços e limitações dos meninos e meninas, tanto do ponto de vista individual, como do 
grupo/coletivo. É preciso que os educadores tenham registro adequado e estejam comprometi-
dos com o avanço, cada vez mais signifi cativo, em termos de construção da autonomia, respon-
sabilidade e protagonismo das crianças e adolescentes. 

Para ajudar na construção desse instrumental, os perfi s de saída propostos pelas equipes po-
dem ser um guia para o olhar e intervenção dos educadores.  No âmbito dos programas desen-
volvidos pelo Instituto Aliança, os perfi s de saída são analisados em três momentos: na chegada, 
no meio e ao fi nal do processo de formação.  O público sabe e é também convocado a fazer a 
auto-avaliação, sobretudo no meio e fi nal do processo, sendo realizadas entrevistas individuais 
com os educadores para a devolutiva. Nessas ocasiões, são defi nidas metas conjuntas para a 
superação das difi culdades e reconhecidos os avanços alcançados. Para um trabalho com esse 
perfi l de público, sugere-se que, se possível, a avaliação seja realizada a cada dois meses, sempre 
acompanhada das devolutivas individuais. 

A avaliação das crianças e adolescentes, assim como das famílias, também constitui um retor-
no importante para as equipes profi ssionais que precisam aprimorar o trabalho realizado, abrindo 
um canal de diálogo com o público atendido. Nos projetos implementados pelo Instituto Aliança 
são realizadas avaliações sistemáticas após a fi nalização de cada tema. Esse processo contem-
pla questões relacionadas ao domínio conceitual; à metodologia utilizada (técnicas, vivências, 
práticas); aos educadores diretamente envolvidos e, fi nalmente, à infraestrutura, incluindo itens 
como espaço, alimentação, transporte, etc. A introdução dessa prática tem contribuído para o 
aprimoramento do trabalho.

Muitos dos aspectos tratados neste texto certamente serão retomados e aprofundados em 
cada contexto socioeducativo, incorporando elementos da cultura local, de modo a pactuar nos 
SCFV o percurso formativo a ser implementado de acordo com a Proposta Político-Pedagógica 
a ser adotada, assim como serão construídos os processos e instrumentais de avaliação, na pers-
pectiva da ampliação dos aprendizados obtidos com o desenvolvimento do trabalho. 
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Anexo Único - Fluxo Trabalho Infantil
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