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A Coleção PRESTA ATENÇÃO! do AfroReggae segue seus desafios que são provocar 

debates e facilitar práticas sociais inovadoras e com resultados.

Em todo Brasil, inúmeras experiências sociais e comunitárias são desenvolvidas com 

crianças e com adolescentes.

Um dos nossos mais importantes desafios é não nos isolarmos do atendimento à família.

As Crianças e adolescentes que nos procuram tem pais e mães e não podemos escolher 

o caminho que isole a relação e o desenvolvimento dos vinculos familiares.

Na segunda edição da Coleção PRESTA ATENÇÃO! vamos falar sobre o trabalho com 

famílias em projetos sociais e comunitários que tem como foco a atenção as criançae e 

adolescentes.

A Garantia dos Vínculos Sociais ( familiares e comunitários ) dos nossos atendimentos 

deve o tempo todo pautar nossa ação e nosso planejamento.

A equipe Social do AfroReggae vem debatendo este assunto dia a dia e na nossa prática 

fica evidente que a criança ou adolescente avança muito mais quando conseguimos 

envolver a sua família no trabalho.

O AfroReggae vem fortalecendo suas redes de atuação sempre com foco na família, e foi 

a partir deste conceito que em 2012 formulou a Metodologia do Risco Social Familiar.

 A intervenção social deve ser uma estratégia segura de fortalecimento, proteção e 

desenvolvimento de toda família.

Este debate e a construção desta prática social não param, e esta edição resume muito 

de nossa experiência e da responsabilidade que dia a dia construimos com a Família 

Brasileira.

Marcelo Reis Garcia

Autor e Coordenador Editorial

Apresentação



1 - Quando uma criança procura um 
Núcleo Comunitário ou Social, ela 

deve ser acolhida com toda atenção, 
mesmo que chegue sozinha.

2- A equipe social deve fazer uma 
visita à família da criança e do 
adolescente.

3- A primeira visita deve ser de 
aproximação e de apresentação das 

atividades desenvolvidas pelo projeto.

4- A equipe técnica deve agendar 
uma ida da mãe e do pai ao núcleo 
ou projeto para avaliar e mapear os 
riscos sociais da família.

.



6- A equipe social deve voltar a visitar 
a família, apresentar o resultado da 
entrevista e com ela organizar uma 
Agenda Social da Família.

7- A equipe deve criar movimentos 
de resultados para que as famílias 

identifiquem os resultados do 
trabalho.

5- A equipe deve identificar as principais 
privações sociais da família.

8- Quando os pais e mães não 
possuírem escolaridade, a equipe deve 

buscar alternativas para que ambos 
aumentem a escolaridade.



11- A equipe pode organizar 
reuniões semanais de famílias para 
estimular trocas de experiências e 

fortalecimento de vínculos 
comunitários.

9- A equipe deve apresentar todo o conjunto de 
serviços, benefícios, rede socioassistencial, educacional, 

cultural, cursos profissionalizantes que podem ser 
acessados pela família.

10 - Quando os pais ou mães 
estiverem desempregados é 

fundamental identificar caminhos para 
o mundo do trabalho e renda.



13- As famílias devem ter o direito 
de avaliarem o trabalho social que 
estão participando.

14- É fundamental registrar, sempre que 
possível, para as famílias, que elas têm 
direitos sociais e que não é favor ou 
caridade o trabalho que está sendo 

desenvolvido.

12- Quando uma família deixar de 
comparecer ao núcleo e projeto, uma 

visita domiciliar é sempre uma boa 
saída para reaproximação.

15 - Sempre que possível devemos 
organizar atividades para toda família 
e não apenas para os pais. Devemos 

favorecer o encontro de pais e filhos.



João tinha 10 anos quando procurou o trabalho comunitário em uma favela do Rio. João queria 

atividades para depois do horário da escola. Foi atendido pela Assistente Social que o inscreveu em 

um curso de Artes e pediu que João trouxesse sua mãe no projeto e ele disse que sua mãe estava 

presa e ele morava com sua avó. Ela então pediu que João trouxesse sua avó, mas ele disse que não 

seria possível, pois sua avó estava doente.  A Assistente Social então perguntou se podia ir na casa 

dele e ele disse que falaria com a avó e que no dia seguinte voltaria.

Passaram mais de 10 dias e João não voltou.  A Assistente Social resolveu procurar pelo João na 

favela com ajuda de uma agente comunitária. Depois de muito procurar chegaram a um barraco de 

madeira e ela viu João que quando a avistou ficou muito sem jeito, mas ela facilitou a conversa e 

perguntou por que ele não voltou. Ele disse que ficou com vergonha e ela disse que estava ali 

porque o projeto não ia desistir dele e de sua família.

João morava com a avó e com 5 irmãos.  A avó tinha dificuldades de locomoção e apenas 

conseguia fazer a comida.  A avó pediu ajuda, pois não tinha renda e vivia de cestas básicas doadas 

pela igreja. A Assistente Social percebeu que teria muito trabalho pela frente e que aquela família 

precisava de atenção e proteção social de forma urgente.

Foi um trabalho continuado, pois era preciso garantir renda para a família, que as crianças 

estivessem na escola e que a moradia fosse segura.  A Assistente Social e todos os membros da 

equipe sabiam que tinham um longo caminho pela frente, mas era preciso começar.

Foi através de João que seus irmãos, sua avó e sua mãe que estava presa tiveram acesso a uma 

rede de proteção social em diversas áreas.  A cada conquista a equipe tinha certeza de que era 

preciso avançar com toda a família. E desta forma vem sendo feito ao longo dos anos e os 

resultados vão sendo conquistados dia a dia.

Uma história real...
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