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PROJETO DE TRABALHO SOCIAL EM GRUPO -  FAMÍLIAS DE 
ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO  1

ERICK ASSIS DOS SANTOS 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do serviço: Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto no âmbito do 

município de São Paulo. 

Nome do Projeto: Projeto de trabalho social em grupo - famílias de adolescente em 

medidas socioeducativas em meio aberto. 

Elaboração: Erick Assis dos Santos 

Execução: Gerência, equipes administrativa, técnica e operacional do serviço de 

medida socioeducativa em meio aberto. 

 
2. RESUMO DA PROPOSTA 

 

Este projeto visa prover subsídios no quesito “trabalho social em grupo” aos            

serviços de medidas socioeducativas em meio aberto - SMSE/MA do município de São             

Paulo e à promoção e garantia de direitos das famílias dos adolescentes em             

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto - MSE/MA. Para tanto,           

propõe-se a sistematização da execução de grupos familiares e/ou de adolescentes em            

MSE/MA , estruturando-se em duas etapas; sendo a primeira a qualificação teórica,            

política e metodológica do corpo técnico, e a segunda a elaboração e implementação dos              

grupos periódicos de famílias e adolescentes; contribuindo com um trabalho de           

acompanhamento familiar eficiente, eficaz e efetivo. 

1 Projeto desenvolvido na disciplina “Gestão e Planejamento Social”, como requisito parcial para             
obtenção do título de especialista em “Trabalho Social com Famílias” da FAPSS-SP, ministrada pela              
Profa. Ms. Sandra Augusta Martine 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Tudo que é objetivo na formação do adolescente é extensivo à sua família. Portanto, o               
protagonismo do adolescente não se dá fora das relações mais íntimas. Sua cidadania             
não acontece plenamente se ele não estiver integrado à comunidade e compartilhando            
suas conquistas com a sua família.   2

 

É necessidade latente dos profissionais atuantes em serviços de medidas          

socioeducativas em meio aberto - SMSE/MA tomar conhecimento sobre de qual forma            

conduzir os chamados “Grupos de Família” ou “Grupos de Adolescentes”, seja pela            

falta de disciplinas específicas sobre trabalho com grupos durante a graduação, seja pelo             

próprio desafio que é conduzir um trabalho coletivo. Haja vista que o trabalho social              

com famílias é intrínseco ao cumprimento do Plano Individual de Atendimento - PIA ,             3

faz-se necessário prover subsídios teórico metodológicos aos profissionais para que          

propiciem um acompanhamento familiar de qualidade, possuindo, dentre outros         

instrumentos de intervenção profissional, a principal metodologia a ser desenvolvida          

neste projeto: os grupos familiares. 

Os grupos familiares são encontros promovidos por cada um dos SMSE/MA           

conveniados à prefeitura de São Paulo , e usualmente possuem periodicidade mensal. A            4

unidade conta com a presença de, no mínimo, quatro técnicos sociais de diferentes áreas              

(serviço social, psicologia, pedagogia, sociologia, direito, antropologia, entre outros),         

constituindo profusão de saberes que pode ser convergida, especificamente, na atuação           

em tais grupos familiares. 

A potencialidade do trabalho social com grupos em SMSE/MA é tal que,            

vislumbra-se, ser possível contribuir significativamente com o aumento de         

2 CONANDA. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Brasília-DF: jun 2006, p.49. 

3 Conforme prevê o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE em seu Art. 53: “O                 
PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com               
a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável.” (grifos                
meus) 

4  Serviço tipificado na Portaria Municipal 46/2010 SMADS que dispõe sobre a tipificação da rede 
socioassistencial do município de São Paulo e a regulação de parceria operada por meio de convênios.  
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cumprimentos exitosos de tais medidas e, além disso, garantindo o acompanhamento           

familiar no que tange à promoção e garantia de direitos, e ao fortalecimento dos              

vínculos intrafamiliares. Embora haja escassas informações sobre a condição         

socioeconômica dessas famílias, um grupo de estudo realizado com as famílias de            

adolescentes em MSE em 2014 , revelou que, ao menos nas regiões Sul e Leste do               5

município de São Paulo: 80% do(a)s adolescentes possui a mãe como figura central de              

cuidado (sendo 33% famílias monoparentais chefiadas por mulheres); 65,5% das          

famílias possuem três ou mais filhos; e que 60% da amostra de adolescente já              

experimentou a situação de evasão escolar alguma vez na vida. A situação de             

vulnerabilidade destas famílias sinaliza a necessidade de acompanhamento do núcleo          

familiar, para além da individualização do atendimento socioeducativo do(a)         

adolescente. É preciso destacar a Matricialidade Sociofamiliar, prevista como eixo          

estruturante de todas as política no âmbito do Sistema Único da Assistência Social -              

SUAS , bem como as exigências do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA no que se                6

refere às incumbências do orientador socioeducativo de Liberdade Assistida: 

 
Art.119. Incumbe ao orientador (...) I - promover socialmente o adolescente e            
sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em         
programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social.(grifos meus)  7

 

Além disto, a Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, preconiza           

que, quando falamos em famílias 

 
faz-se primordial sua centralidade no âmbito das ações da política de           
assistência social, como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e          
socialização primárias, provedora de cuidados aos seus membros, mas que          
precisa também ser cuidada e protegida.  8

5   TOLEDO, E. e outros. Perfil de famílias de adolescentes em conflito com a lei atendidas nos núcleos de 
medida socioeducativa  Rev. Bras. Adolescência e Conflitualidade, São Paulo, n. 10, 2014, p. 44-60. 

6 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência 
Social NOB SUAS 2012 Brasília, 12 de dezembro de 2012. Além disto,  

7_______ Estatuto da criança e do adolescente: Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 

8_______ Secretaria Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social PNAS/ 
2004 Brasília, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Nov 200 
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Embora a centralidade da família seja, via de regra, alicerçada em diversos            

documentos oficiais no âmbito das políticas sociais, inclusive na carta magna           9

brasileira, é urgente o aperfeiçoamento profissional para atuar com foco no núcleo            

familiar. Isto inclui, não somente a inserção destas famílias nos programas de            

transferência de renda; encaminhamentos para outras áreas, como saúde e educação;           

orientação sobre garantia de direitos e articulação com a rede - mas também o              

desenvolvimento de metodologias de trabalho social com famílias em situação de risco            

social, garantindo uma intervenção profissional de qualidade. 

Para tanto, vislumbra-se que a prática diária destes profissionais em atuação com            

grupos de famílias, embora extremamente importante, não é suficiente para garantir seu            

acompanhamento, tornando-se necessário a qualificação do corpo técnico, sob o ponto           

de vista da educação permanente, com profissionais que propiciem recursos          

teórico-metodológicos para o trabalho social com famílias. 

Devemos considerar as determinações do Caderno de Orientações Técnicas:         

Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de 2016, quando falamos de            

grupos exclusivamente de adolescentes: 

 

O Serviço de MSE em Meio aberto, por sua vez, poderá desenvolver atividades             
coletivas pontuais e específicas destinadas exclusivamente a grupos de adolescentes          
em cumprimento de medidas socioeducativas, desde que não adquiram caráter          
continuado e nem reduzam o cumprimento da medida socioeducativa à participação           
do adolescente nestas atividades. (grifos meus)  10

 

O documento entende que o desenvolvimento de grupos de adolescentes não           

pode adquirir um caráter continuado, sob o risco de perder sua função socioeducativa             

que, obviamente, vai além da promoção de atividades coletivas. Assim sendo, este            

9  “Art. 226.  A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.” BRASIL, Constituição da 
República Federativa do Brasil (1988). Brasília - DF: 1988. 

10 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Caderno de Orientações Técnicas: Serviço de             
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Secretaria Nacional de Assistência Social. Brasília, Distrito            
Federal: 2016. p.63 
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projeto tem como foco o trabalho social em grupos com famílias mas, da mesma forma,               

não considera estes grupos isoladamente como suficientes para as demandas          

apresentadas pelas famílias. No ensejo, é importante ressaltar, que a participação de            

adolescentes nos grupos de família é viável, e até recomendável, desde que            

compactuada com as propostas do PIA e não reduza seu acompanhamento à esta             

atividade 

Devemos ainda, executar a devida avaliação do projeto em questão, em           

consonância com as alíneas II, IV e VI do Art. 23 do SINASE: 

 
Art. 23 A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o              
impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas e projetos,            
considerando as diferentes dimensões institucionais e, entre elas,        
obrigatoriamente, as seguintes: [...] 
II - a responsabilidade social, considerada especialmente sua contribuição         
para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico do adolescente e           
de sua família; [...] 
IV - as políticas de pessoal quanto à qualificação, aperfeiçoamento,          
desenvolvimento profissional e condições de trabalho; [...] 
VI - o planejamento e a autoavaliação quanto aos processos, resultados,           
eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa;          
(grifos meus)  11

 
 

Este projeto pretende desenvolver qualitativamente os já existentes grupos de          

família nos SMSE/MA conveniados à prefeitura de São Paulo, provendo qualificação           

necessária ao corpo técnico. É mister contribuir com a promoção da emancipação social             

destas famílias, historicamente oprimidas, através do fortalecimento das associações         

entre os indivíduos, para além das relações no âmbito do trabalho, em consonância com              

o projeto ético-político do serviço social. Viabilizar o fortalecimento das relações           

comunitárias é contribuir com a participação destas famílias no controle social das            

políticas públicas - e, em última instância, é promover a cidadania, o desenvolvimento             

do bem-estar social e a redução das desigualdades sociais. 

É somente com estes objetivos últimos que se torna viável qualquer trabalho            

social, ou seja, partindo do pressuposto que a superação das condições sociais de             

11 BRASIL. Lei Nº 12.594, de 18 de janeiro 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento                
Socioeducativo. Brasília - DF: 2012. 
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desigualdade se dá, não pela via individual, mas através das relações humanas em             

grupo, de forma consciente e engajada na transformação da sociedade. Caso contrário,            

corre-se o risco de culpabilização das famílias em questão: 

 

Toda e qualquer leitura da realidade que prescindir do reconhecimento de que            
o trabalho do assistente social [ou qualquer trabalhador na área social] se            
coloca na tensão direta entre trabalho e capital corre o risco de produzir um              
conhecimento pragmático, descritivo, desconectado da sociedade e com as         
condições para a culpabilização individual dos sujeitos, famílias e grupos          
sobre as mazelas produzidas pela sociedade capitalista.  12

          

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL   

 

Promover o acesso e garantia de direitos, fortalecer vínculos comunitários e           

familiares, contribuir com a emancipação social e a promoção da autonomia de            

adolescentes e das famílias  de adolescentes em cumprimento de MSE. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Qualificar os profissionais atuante em SMSE/MA no quesito trabalho social com           

grupos; 

- Garantir maior aderência das famílias às atividades de grupo promovidas pelo           

serviço; 

- Contribuir para o aumento taxa de adolescentes com MSE/MA concluídas          

exitosamente e/ou em cumprimento; 

12 BAPTISTA, M. V. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. 3. ed. São Paulo: Veras 
Editora, 2010. p. 2. 
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- Contribuir com o acesso das famílias em vulnerabilidade social à proteção           

básica; 

- Promover a autonomia, e a consciência da capacidade transformadora das          

relações sociais através do agrupamento humano. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

O projeto de trabalho social em grupos - famílias de adolescente em medidas             

socioeducativas em meio aberto divide-se em duas partes: Qualificação profissional e           

trabalho social em grupo com famílias. 

 

5.1 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO INICIAL 

 

Com a duração de três meses, com a periodicidade de, no mínimo duas vezes ao               

mês, a capacitação profissional é parte essencial do projeto pois envolve a qualificação             

do corpo técnico no que tange aos subsídios teórico metodológicos para atuação em             

grupos com famílias. 

 

5.1.1 Público Alvo: Técnicos atuantes no SMSE/MA. 

 

5.1.2 Duração: 3 (três) meses e, no mínimo 2 (duas) vezes ao mês, durante 3               

(três) horas cada encontro. 
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5.1.3 Requisitos Técnicos: 

5.1.3.1 Humanos:  

Um Profissional com formação na área de ciências humanas, e no mínimo            

especialização na área de serviço social ou áreas correlatas. Este profissional deve            

possuir comprovação de experiência em trabalho social com grupos. Corpo técnico do            

SMSE/MA. Corpo administrativo e operacional, quando se fizerem necessários. 

5.1.3.2 Materiais:  

-Sala com capacidade para, no mínimo, cinco pessoas.  

-Computador com acesso à internet.  

-Retroprojetor. 

 

5.1.4 Procedimentos 

5.1.4.1 Seleção de profissional especializado na área 

Cabe à gerência da unidade a seleção e contratação do profissional, respeitando            

os requisitos mínimos. Recomenda-se que a contratação se dê por intermédio das horas             

técnicas, recurso previsto na verba mensal dos SMSE/MA conveniados à prefeitura           

municipal. A carga horária deste profissional deve ser, no mínimo de 6 (seis) horas/mês              

e a periodicidade de, no mínimo 2 (duas) vezes ao mês. 

5.1.4.2 Avaliação inicial e diagnóstico das necessidades das famílias 

Nesta etapa, com auxílio do profissional contratado, realiza-se um primeiro          

encontro com a equipe técnica e gerência. 

Cabe à gerência levantar um diagnóstico prévio das demandas institucionais das           

famílias dos adolescente acompanhadas. Via de regra, são elas: 
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- Percentual de adolescente que cumpriram e medida socioeducativa no último          

trimestre. 

- Percentual de famílias que frequentam os grupos de família no último trimestre 

- Percentual médio de famílias que possuam perfil encaminhadas para inclusão em           

Programas de Transferência de Renda – PTR 

Compete à equipe técnica levantar informações acerca do(a)s adolescentes         

acompanhados no que se refere às especificidades de cada caso. Levando em            

consideração que cada técnico já desenvolve acompanhamento individual e familiar e           

que tem conhecimento dos casos acompanhados, devem eles descrever as principais           

demandas dessas famílias, bem como as principais dificuldades que encontram na sua            

prática profissional. É importante que corpo técnico relate as situações de violação de             

direitos e as famílias que estejam em situação de risco social. Neste primeiro encontro,              

teremos como resultado final a produção de uma lista de demandas por temáticas a              

serem trabalhadas nos próximos grupos de família.  

Por fim, o profissional contratado deve sistematizar estas demandas e apresentar           

um plano de educação para os próximos encontros. Recomenda-se que este plano,            

respeitando as especificidades de cada território e das características gerais das famílias,            

seja pautado na teoria de atores da psicologia social que tratam o grupo como um               

“processo grupal” , utilizando-se como recurso metodológico intrínseco o materialismo         13

histórico. 

Apresentamos, a seguir, a sugestão de seis temáticas a serem trabalhadas nesta            

etapa: 

1º Encontro: Avaliação Inicial e diagnóstico das necessidades das famílias 

2º Encontro: O que é grupo? Qual a definição de grupo para os diversos autores da área                 

de serviço social, psicologias e psicologia social. 

13 Sobre a categoria “Processo Grupal”,  ver: LANE, S.T.M. O processo grupal. In: LANE, S.T.M; 
CODO.W (orgs.) O homem em movimento. 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
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3º Encontro: O processo grupal e a teoria de Silvia Lane . A categorias de análise               14

utilizadas pela teoria de processo grupal. 

4º Encontro:  Troca de experiências dos grupos de famílias já realizados. 

5º Encontro: Estratégias e instrumentos do trabalho em grupo 

6º Encontro: Elaboração conjunta de um plano de trabalho social em grupos 

É importante lembrar que esta etapa ocorre simultaneamente a etapa a seguir,            

uma vez que as atividades de trabalho com grupos não serão interrompidas. No entanto,              

final desta etapa,o corpo técnico com orientação da gerência, terá produzido um plano             

de trabalho social em grupos, bem como um cronograma dessas atividades,           

instrumentos fundamentais para o desenvolvimento do projeto. 

 

5.2 TRABALHO SOCIAL EM GRUPOS COM FAMÍLIA 

 

Com a periodicidade de, no mínimo, uma vez por mês, e durante doze meses              

(para fins de avaliação final) esta á a metodologia principal deste projeto, e deve ser               

elaborada e conduzida pelo corpo técnico, sob orientação da gerência e do profissional             

contratado. Será através do plano de trabalho social em grupos em que se pautará as               

atividades durante o período de doze meses. 

 

5.2.1 Público Alvo: Famílias de adolescente em acompanhamento pelo         

SMSE/MA e, eventualmente, esses adolescentes. 

 

5.2.2 Duração: 12 (doze) meses e, no mínimo, 1 (uma) vez ao mês, durante 2               
(duas) horas. 

 

14 LANE, S.T.M. Obra citada. 
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5.2.3 Requisitos Técnicos: 

 

5.2.3.1 Humanos:  

Corpo técnico atuante no SMSE/MA. Presença de, no mínimo, 2 (dois)           

técnicos por grupo. Corpo administrativo e operacional, quando se fizerem necessários. 

5.2.3.2 Materiais:  

- Sala ou espaço amplo, arejado, iluminado, coberto e limpo, com capacidade            

para, no mínimo 20 pessoas. 

- Materiais pedagógicos (geralmente bens não duráveis disponíveis no         

SMSE/MA). 

- Alimentação (recurso já previstos para a operacionalização dos SMSE/MA). 

 

5.1.4 Procedimentos 

Segue sugestão de temáticas a serem trabalhadas durante o desenvolvimento dos 

grupos, em consonância aos eixos estruturados no PIA  

1º Grupo: O que é Medida Socioeducativa? 

2º Grupo:O Papel da Família no Cumprimento das MSE 

3º Grupo: Ética 

4 º Grupo: Maternidade e Paternidade 

5º Grupo: Violência Familiar e Estrutural 

6º Grupo: A Importância da Escolarização 

7º Grupo: Saúde Sexual e Sexualidade 

8º Grupo: O Mundo do Trabalho 
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9º Grupo: Diversidade sexual e étnico-racial. 

10º Grupo: Cultura e Lazer: Os Bailes Funk 

11º Grupo: O que é ser adolescente? 

12º Grupo: Retrospectiva e Confraternização 

 

6. AVALIAÇÃO 

6.1 AVALIAÇÃO PARCIAL 

A avaliação do desenvolvimento dos grupos é trimestral. Para tanto, realiza-se           

uma reunião entre corpo técnico e gerência para levantar as dificuldades, sucessos, e             

aderência das famílias em nível qualitativo; bem como o acompanhamento das metas            

de avaliação previstas inicialmente na etapa de qualificação profissional, em nível           

quantitativo.  

Neste momento, é possível a alteração das temáticas dos grupos, conforme           

verificada a necessidade, e sempre respeitando as opiniões demonstradas durante os           

grupos desenvolvidos. É importante, para tanto, que os profissionais solicitam aos           

participantes dos grupos, no final de cada um deles, quais são suas críticas e sugestões               

para o aperfeiçoamento deste trabalho. 

 

6.2 AVALIAÇÃO FINAL 

Esta é a etapa final do projeto, quando em reunião com a equipe e gerência,               

verifica-se o impacto esperado. Para tanto, utiliza-se as metas mensuradas na avaliação            

inicial, são elas: 

- Percentual de adolescente que cumpriram e medida socioeducativa no último          

trimestre. 

- Percentual de famílias que frequentam os grupos de família no último trimestre 
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- Percentual médio de famílias que possuam perfil encaminhadas para inclusão em           

Programas de Transferência de Renda – PTR 

Além destas metas, em reunião, os profissionais devem considerar a aderência e            

participação das famílias aos grupos, os relatos das mesmos a partir do último encontro              

(retrospectiva), os avanços na emancipação e desenvolvimento da autonomia destas          

famílias, bem como os desafios para a continuidade e possível renovação do projeto             

pelos próximos 12 (doze) meses.  

 

7. CRONOGRAMA 

 

Atividades / Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

a) Qualificação 
 Profissional 

            

Encontros 2 2 2          

b) Trabalho com Grupos             

Encontros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

c) Avaliação             

Avaliação Inicial 1            

Avaliação Parcial   1   1   1    

Avaliação Final            1 

 

 

8. MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Apresentação do projeto à coordenação da OSCIP responsável para         

conhecimento, aprovação e compactuação com os valores da instituição. 

Apresentação do projeto ao CREAS da região para conhecimento,         

acompanhamento e supervisão. 
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