
1  
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG  
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária  
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas advindas 

da extensão universitária”  

 
ÁREA TEMÁTICA:   

( X   )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA  

  

  

  

A EXTENSÃO COMO MEIO DE RECRIAR A REALIDADE SOCIAL DE  

ADOLESCENTES   

   

  

COSTA, Francielle1  

GASPERIN, Helena Guimarães2  

SILVA, Raiane Chagas da3  

WERNER, Rosilea Clara4  

  

  
Resumo: O objetivo aqui é difundir as atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: 

Recriando a Realidade Social no primeiro semestre de 2019. O projeto de extensão tem parceria com o Instituto 

Educacional Duque de Caxias desde 2018, com o propósito de realizar oficinas com os adolescentes. As oficinas 

aconteceram de março a julho de 2019, quinzenalmente na sede da Guarda Mirim. Foram realizados oito encontros 

com os adolescentes, em que abordou-se as temáticas saúde do adolescentes, sexualidade, identidade de gênero, 

comunicação, cultura e esportes. Em todos os encontros se tem como tema transversal o exercício da cidadania. 

As oficinas foram desenvolvidas a partir de metodologias ativas, na perspectiva de promoção dos direitos dos 

adolescentes. Participaram das oficinas 25 adolescentes, duas professoras do Serviço Social, uma Assistente Social 

supervisora e quatro acadêmicas de Serviço Social.  
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PÚBLICO-ALVO   

 O Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: Recriando a Realidade Social tem como 

público alvo adolescentes. O projeto adota o conceito de adolescente do Estatuto da Criança e 

do Adolescentes - ECA, entende-se por adolescente, o indivíduo com idade entre doze e dezoito 

anos, reconhecendo o adolescente, enquanto sujeito de direito e pessoa em condição peculiar de 

desenvolvimento (BRASIL, 1990).  

A adolescência configura-se enquanto um período de transição da infância para a fase 

adulta, permeada por crises de identidade, em que surgem questionamentos referentes ao seu 

corpo, aos valores, suas escolhas e principalmente seu lugar na sociedade (SERRÃO; 

BALEEIRO, 1999). 

No período da adolescência, questões importantes como: o amor, amizade, trabalho, 

escola, família, relacionamento, projeto de vida, entre outros, constituem pontos fundamentais 

para a construção de sua identidade (SERRÃO; BALEEIRO, 1999). Por isso a necessidade em 

trabalhar essas questões com os adolescentes, tendo em vista que, muitas vezes, são permeadas 

por tabus e por silêncios no âmbito familiar.   

  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

As atividades extensionistas foram realizadas no município de Ponta Grossa/PR.  

  

LOCAL DE EXECUÇÃO  

As atividades do Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: Recriando a Realidade 

Social aconteceram nas dependências do Instituto Educacional Duque de Caxias - Guarda 

Mirim.   

  

JUSTIFICATIVA  

A universidade tem como missão primordial: a transformação da sociedade através do 

conhecimento, considerando o ensino-pesquisa-extensão seus pilares. Entende-se que “[...] o 

ensino universitário engloba não só a transmissão do conhecimento em sala de aula, mas a 
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pesquisa, que pode ser pura ou aplicada, e a objetivação da pesquisa aplicada, através da 

extensão” (SIEUTJES, 1999, p. 101). 

Dessa forma, a extensão universitária contribui na capacitação do acadêmico para o agir 

profissional: o coloca em contato com a realidade social; auxilia na aplicação clara e objetiva 

dos conhecimentos obtidos em sala de aula; abre espaço para a vivência da 

intersetorialidade/interdisciplinaridade; oportuniza o desenvolvimento de novas habilidades e o 

aprofundamento dos conhecimentos teóricos em uma determinada área de atuação profissional 

(SIEUTJES, 1999).  

Pensa-se a extensão na perspectiva de Educação Popular, construída coletivamente e 

envolvendo os movimentos sociais, e com inspiração teórico-prática que possibilite atitude 

investigativa, postura ética comprometida com dimensões críticas, sociais e políticas na 

compreensão do papel da ciência e da intervenção social e profissional junto aos grupos 

excluídos (CRUZ, 2017, p.14). 

O Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: Recriando a Realidade Social, vem desde 

2012 desenvolvendo parcerias com instituições e movimentos sociais de Ponta Grossa, pois 

acredita na extensão orientada pela Educação Popular, com base no diálogo e engajada na luta 

das classes populares, mas também contribuindo com a formação universitária e com o saber 

científico que responda às necessidade da comunidade.   

  

OBJETIVOS  

O Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: Recriando a Realidade Social, tem por 

objetivo possibilitar ações de educação em saúde, que gere autonomia e recrie a realidade social; 

incentivar e promover ações educativas em favor dos direitos dos adolescentes; e estimular o 

uso do lúdico, de jogos e arte em geral para atividades de cunho educativo.   

  

METODOLOGIA  

O Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: Recriando a Realidade Social desenvolve 

suas atividades a partir de metodologias ativas. As metodologias ativas são aplicadas na 

perspectiva da Educação Popular, sendo que os participantes possuem autonomia para escolher 

os temas abordados e discutidos. Dessa maneira, as atividades proporcionam um espaço de 

ensino-aprendizagem não verticalizado, não estabelecendo uma relação na perspectiva 
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tradicional entre professor-aluno ou extensionistas-ouvintes, colocando-os enquanto 

protagonistas na construção do seu conhecimento.  

Aqui relata-se as atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão em parceria com a 

Guarda Mirim de Ponta Grossa. No início do primeiro semestre de 2019, realizou-se em 

conjunto com os/as adolescentes participantes a construção de um cronograma. A primeira 

atividade foi uma "Tempestade Cerebral" para identificar os temas que mais lhe interessavam 

para serem trabalhados. A partir da negociação de temáticas foram realizados oito encontros:   

- Conhecendo o grupo: O encontro teve como objetivo apresentar o projeto de extensão, 

bem como conhecer o grupo com o qual as atividades seriam desenvolvidas e organizar 

o cronograma das atividades;  

- Saúde do Adolescente: O objetivo do encontro foi discutir a saúde do adolescente a 

partir das diretrizes do Ministério da Saúde, materializado na Caderneta da Saúde e do 

Adolescente. A discussão foi orientada por um jogo de tabuleiro "Caminhos do SUS".   

- Sexualidade na perspectiva da prevenção: As informações e o debate sobre a 

sexualidade foram disparados pelo jogo "objetos de uso cotidiano" que possibilitou a 

apresentação de objetos como preservativo feminino e masculino, absorvente, material 

de higiene pessoal e outros. O jogo facilitou o diálogo sobre dúvidas, angústias,  

estigmas e tabus relacionados a sexualidade;  

- Identidade de Gênero e Orientação Sexual: Com a confecção coletiva de cartazes se 

construiu o conhecimento das questões de identidade de gênero e orientação sexual, 

bem como os preconceitos que circundam o assunto;  

- Comunicação e relacionamento: Utilizou-se jogos dramáticos, com fantoches e 

fantasias, para criar situações cotidianas de comunicação e relacionamento vivenciadas 

pelos adolescentes, gerando debate de como é possível uma comunicação saudável, 

como manter bons relacionamentos no dia-a-dia, e a importância do respeito às 

diferenças;  

- Música: O objetivo foi destacar a diversidade cultural e refletir como a música 

influencia no cotidiano dos adolescente. Realizou-se uma gincana de ritmos e 

instrumentos musicais e um bate papo com uma violinista do Conservatório Maestro 
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Paulino de Ponta Grossa, que fez demonstrações com o instrumento, tocando músicas 

de vários estilos;  

- Esportes: O intuito foi discutir sobre o direito do adolescente ao esporte e compartilhar 

ações que garantem esse direito no município de Ponta Grossa. Cada adolescente 

recebeu um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente, em pequenos grupos 

os adolescentes identificaram no ECA os direitos relacionados ao esporte e 

construíram propostas para a efetividade de atividades esportivas para adolescentes no 

município.   

- Visita Técnica: As visitas técnicas tem o objetivo de provocar o sentimento de 

pertencimento dos adolescentes na cidade e região e proporcionar espaços de lazer e 

cultura. Para este semestre os adolescentes escolheram visitar o Estádio Germano 

Krüger, em que foi possível relacionar o esporte com o exercício da cidadania. Os 

adolescentes sugeriram para o Clube a criação de ingressos solidários, possibilitando 

o acesso a pessoas que não tem condições de pagar o ingresso.   

As atividades desenvolvidas estão em constante avaliação, ao final de cada encontro,  

os adolescentes apreciam as atividades por escrito ou verbalmente, participando ativamente no 

processo de construção do conhecimento, além de sugerir novas temáticas e trazer críticas 

propositivas ao que foi desenvolvido. A equipe de extensão também faz reuniões periódicas de 

avaliação com a equipe da Guarda Mirim.   

  

RESULTADOS  

No primeiro semestre de 2019 o Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: Recriando a 

Realidade Social em parceria com a Guarda Mirim, envolveu 25 adolescentes, duas professoras 

do Serviço Social, uma Assistente Social supervisora e quatro acadêmicas de Serviço Social.   

Como resultado positivo se tem a consolidação da parceria entre a Guarda Mirim e o 

Projeto de Extensão. Verificou-se o fortalecimento da comunicação dos adolescentes com a 

equipe de extensão. Alguns resultados do trabalho serão evidenciados ao longo do tempo, como 

por exemplo o cuidado que cada adolescente terá com a saúde e como vivenciarão sua 

sexualidade. O exercício da cidadania é outro exemplo que se espera aconteça ao longo da vida, 

bem como o respeito às diferenças.   
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A participação no projeto de extensão, possibilitou as acadêmicas articular conceitos 

teórico-metodológicos apreendidos em sala de aula, vivenciar a universidade para além do 

ensino, ter contato com a realidade social e aplicar os conhecimentos apreendidos em sala de 

aula. Vivenciar as ações na perspectiva de Educação Popular e aprofundar conhecimentos 

teóricos sobre metodologias ativas, adolescência e sexualidade.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Conclui-se que a parceria dos projeto de extensão com organizações da sociedade  

civil são salutar e possibilitam o crescimento de todos os envolvidos.   

Desenvolver atividades de extensão fundamentadas na Educação Popular possibilita  

uma relação de diálogo e respeito entre a equipe de extensão, os parceiros e os adolescentes 

usuários. A proposta facilita a discussão de temas considerados tabus e esclarecimentos de 

dúvidas durante os encontros.   

  

APOIO  

O Projeto Saúde e Cidadania: Recriando a Realidade Social conta com o apoio da Pró 

Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da 

Fundação Araucária e do Instituto Educacional Duque de Caxias - Guarda Mirim.   
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