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Resumo 

 

O presente artigo tem por objetivo apresentar as experiências voltadas ao percurso da 

educação social no SUAS - Sistema Único da Assistência Social na execução da Política Nacional da 

Assistência Social recentemente no programa SESF – Serviço Especializado de Proteção Social as 

Famílias na cidade de Campinas. 

O Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância – CRAMI é uma Organização 

da Sociedade Civil conveniada à Prefeitura de Campinas para execução do deste serviço. A equipe 

técnica composta por psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais atendem 270 famílias com 

situação de violações de direitos. O trabalho interdisciplinar busca favorecer a atenção, acolhimento, 

rompimento do ciclo de violência e auxilia no empoderamento e ressignificação dos ciclos de vida.  
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Introdução 

 

O profissional educador social passa a integrar as equipes de todas as instituições sociais 

co-financiadas a SMCAIS - Secretaria Municipal da Inclusão Assistência Social para execução do 

serviço de média complexidade até então denominado Programa PAEFI – Programa de Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos em 2014. 

De acordo com o disposto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, é 

o serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de 



seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende 

atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento 

da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. 

. 

Neste mesmo ano, profissionais junto à secretaria vinham discutindo no contexto da média 

complexidade a atuação do educador social, e a partir das reflexões realizadas entendeu-se que este 

profissional compõe numa perspectiva técnica que se relaciona horizontalmente com o Serviço Social e 

a Psicologia rompendo com o paradigma da dupla psicossocial e oferecendo como contrapartida a 

proposta de uma equipe de trabalho interdisciplinar. Dadas as especificidades que orientam o olhar e o 

trabalho educativo neste contexto, as contribuições da Educação Social dinamizam o trabalho 

desenvolvido direcionando o foco nas potencialidades das famílias e indivíduos. 

Neste sentido o acolhimento e atendimento emergem na prática tanto individual quanto 

grupal, orientando-se pela busca da efetivação, da participação, afirmação e reconhecimento social, 

político e cultural dos indivíduos referenciados nos serviços, apropriando e respeitando o seu contexto 

social.  

 

Desenvolvimento da Pesquisa 

Em maio de 2014 inicia a contratação de um (1) educador social para a instituição CRAMI 

Campinas. Nesta época, a equipe técnica era composta por (9) nove assistentes sociais e (9) nove 

psicólogos. A chegada da educação social promove nesta instituição foi possível levantar a seguinte 

reflexão: Como seria a atuação deste profissional junto à equipe e sua perspectiva de atendimento?   

Neste período a instituição não tinha experiência da atuação do profissional da educação 

social no atendimento as famílias com seus direitos violados em atendimento na proteção social 

especial de média complexidade. Assim, a experiência do educador social e sua trajetória profissional 

foram essenciais a fim de desenvolver metodologias de atendimento no que se refere a violações de 

direito na família, permitiu a construção de espaços com a equipe articulados a realização de uma 

atuação mais assertiva e aproximação com as famílias referenciadas. Sendo assim, através das 

discussões realizadas em conjunto, chegou-se a um consenso de que as necessidades para 

atendimento às famílias poderiam vir a ser supridas através de uma perspectiva grupal.  

Outra necessidade apontada pela equipe técnica se referiu as ações desenvolvidas junto 

ao público de adolescentes, uma vez que o atendimento até então ofertado não atingia uma proposta 

coletiva específica. 



Levantadas às necessidades junto à equipe e seus desafios, a composição do educador 

social na dinâmica do atendimento as famílias passa a integrar o calendário de ações da instituição. 

O primeiro projeto desenvolvido pela educação social no CRAMI Campinas foi à criação 

dos espaços coletivos voltados aos adolescentes. Utilizou-se como metodologia de trabalho a arte 

educação. A partir desta construção, passa a existir um lugar permanente de convivência coletiva, com 

metodologias especificas com o intuito de acolher, promover e compartilhar saberes entre pares. 

Durante esse percurso as metodologias foram aprimoradas e passaram a tomar corpo na instituição. 

No segundo semestre de 2014, iniciamos um novo grupo com mulheres adultas. 

Em 2015, a partir destas diversas vivências e experiências nas ações coletivas, o trabalho 

desenvolvido pela Educação Social proporcionou um avanço significativo no que diz respeito à 

qualidade dos atendimentos ofertados, bem como no processo de vinculação dos usuários ao serviço.  

Através do investimento do IR (Imposto de Renda – pessoas físicas e jurídicas) destinado 

à instituição realizou-se a escrita e idealização do projeto CRAMI Cultural, a fim de qualificar a 

convivência familiar e comunitária dos adolescentes e famílias, favorecendo espaço de convivência, 

diversidade e expressão cultural através de oficinas e visitas a espaços culturais no estado de São 

Paulo.  

Esta experiência permitiu investir na contratação de educadores e arte (a) educadores (a) 

de forma temporária para as ações destinadas ao projeto. Através das oficinas culturais e 

acompanhamento das famílias, ampliou-se o contato com novas atividades na educação social e 

ampliou as novas possibilidades de linguagens educativas e culturais.  

As reflexões da nossa prática evidenciaram caminhos que nos permitiu pensar novas 

ações em educação social na instituição. 

Nesse sentido, buscamos qualificar nossos projetos a partir das vivências, dos saberes e 

experiências como educadores (a) sociais articulados com a equipe e seu desenvolvimento no campo 

do saber, uma vez que, “Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes” (FREIRE, 1987, p. 

68). 

Em março de 2016, seguindo as orientações contidas na Tipificação dos Serviços Sócio 

Assistenciais, foi realizada a adequação no que tange ao número de educadores versus famílias 

atendidas no serviço, sendo que para cada 90 famílias atendidas seriam necessárias a contratação de 

um educador. Com isto foi necessária à contratação de mais três educadores, totalizando agora quatro 

profissionais. 

A partir dessa ampliação, foi possível desenvolver um maior número de ações e projetos 

de Educação Social com as famílias, conseguindo abranger as diversas faixas etárias, potencializando 

o atendimento coletivo e individual, o trabalho no enfrentamento das violações de direito.  



As ações de mobilização, formação, prevenção e participação social ampliaram a atuação 

no território de referência deste serviço. Através das parcerias, os projetos passaram a ser mais 

sistematizado, ampliando o atendimento a toda comunidade da região Noroeste e não se limitando 

somente as famílias referenciadas a este serviço. 

A região Noroeste do município de Campinas é uma das áreas mais populosas da cidade. 

Recentemente tornou-se o distrito a região do Campo Grande, formado por quase 30 bairros e 

localizado à 15 km de distância do centro da cidade. Por se tratar de uma região muito extensa, a 

ausência de equipamentos públicos (saúde, educação, assistência, etc.) torna a região bastante 

vulnerável. Neste sentido o CRAMI, através da Educação Social, buscou estabelecer parcerias visando 

fortalecer e expandir os serviços já existentes utilizando das linguagens de Capoeira e Jiu Jitsu. 

Os projetos e atividades compõe uma organização interdisciplinar garantindo um olhar 

ampliado na atenção às famílias. Além disso, todos os projetos foram desenvolvidos a partir das 

necessidades desse público e da especificidade do serviço, fazendo com que os educadores (as) 

desenvolvam metodologias na busca de melhores processos de vinculação e adesão das famílias. 

Entre as metodologias adotadas pela instituição no atendimento aos usuários, a Educação Social 

realiza seus projetos com foco nas seguintes atividades: 

 

 Grupos de arte-educação; 

 Grupos socioeducativos; 

 Atendimento individual crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos; 

 Ações de mobilização (culturais, assistenciais, educação, entre outros); 

 Projetos nos territórios (Jiu Jitsu e Capoeira); 

  Visitas domiciliares; 

  Realização de projetos e eventos culturais para a comunidade 

 

No quadro a seguir serão apresentados os projetos atuais da Instituição, o local de sua 

execução e seus objetivos. 

 

Quadro dos Projetos da Educação Social 

Projeto Identidade grupal Local 

Grupo de 

Adolescentes e 

Jovens 

Proporcionar um espaço de reflexão, 

acolhimento, trocas e vivências que favoreçam 

a construção dos projetos de vida, através de 

Sede CRAMI –  

Vl. Brandina 



discussão de temas voltados a adolescência, 

cidadania, violação de direitos, gênero, 

sexualidade, cultura entre outros. 

Viver Bem 

Espaço dedicado ao acolhimento, convivência 

e troca entre os participantes utilizando de 

metodologias voltadas a atividades artesanais, 

participação em feiras e grupos reflexivos. 

CRAMI Centro  

  

Jiu Jitsu 

Um espaço de diálogo como ferramenta 

socioeducativa e troca criativa. Crianças, 

adolescentes e suas famílias trazem para 

dentro do tatame expressões do cotidiano. A 

ludicidade deste esporte contribui na 

ressignificação da violência através do corpo. 

Região Noroeste - 

Fundação Gerações 

CEU Florence 

Brincando na Roda – 

Capoeira 

Espaço de diversidade cultural e 

compartilhamento de saberes entre os 

participantes. A atividade desempenha um 

papel significativo na comunidade. A roda de 

capoeira se apresenta como um lugar 

democrático de inclusão, igualdade social e 

cidadania. 

Região Noroeste – 

CRAS Satélite Íris 

Balaio de memórias 

O projeto visa resgatar a importância da 

memória autobiográfica com suas raízes e a 

preservação das histórias afetivas, visando à 

garantia de direitos prevista pelo Estatuto do 

Idoso, utilizando como metodologia a oralidade 

e a construção de um documentário. 

Regiões Leste e 

Noroeste de 

Campinas 

Projeto Fazendo Arte 

É um projeto voltado para crianças com o 

objetivo de estimular a criatividade, valorizar o 

brincar, a cultura, o lazer e a interação delas 

com os adultos. São realizadas através de 

oficinas em Arte Educação em suas diversas 

possibilidades. 

CRAMI Centro  



CRAMI Cultural 

O projeto tem por objetivo ampliar as ações em 

Educação Social através de acesso aos bens 

artísticos, culturais e de lazer. Para isso, a 

metodologia usada é a visita a espaços como 

museus, teatros, parques, espaços 

socioambientais e oficinas em diversas 

linguagens artísticas como forma de ampliar 

seu repertório cultural, fortalecendo os vínculos 

entre os participantes. 

Região 

Metropolitana de 

Campinas e 

Estado de São 

Paulo 

 

A sistematização das práticas educativas através de registros escritos e audiovisuais, 

portfólios, documentários entre outros, fomentou a estruturação das ações desenvolvidas. 

 

Considerações Finais 

 

Concluímos que nos últimos dois anos, com a entrada da Educação Social nos serviços 

da assistência social, via SUAS (Sistema Único da Assistência Social), evidenciamos a potencialidade 

deste campo de atuação junto as outras propostas de atendimentos já existentes. A participação 

integral dos educadores sociais na construção e execução de políticas públicas através de sua própria 

percepção de sociedade é fundamental. A práxis dentro deste contexto se faz uma constante e assim, 

o grupo de educadores aprimorou seus estudos acerca do fazer cotidiano com as famílias através de 

sua prática. 

Para Freire (1996, p.90), “a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria.” Neste sentido estabelecer uma relação de escuta de suas histórias de vida possibilita um novo 

caminho no acolhimento das famílias. A educação social ao revelar o novo, não impõe, e sim propõe a 

descoberta e a busca. A continuidade nessa busca é sempre do outro. Nosso lugar é contribuir para 

que a educação promova a autonomia das pessoas. 
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