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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
( x )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(    )  SAÚDE 
(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer um breve relato de um projeto em desenvolvimento no tema                 
trabalho com adolescentes e protagonismo juvenil, desenvolvido através do Núcleo de Estudo, Pesquisa,             
Extensão e Assessoria sobre Infância e Adolescência (NEPIA/UEPG) em parceria com um colégio do município               
de Ponta Grossa-PR. O projeto avançará através das atividades desenvolvidas por um grupo de representantes               
das turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio deste colégio, com a colaboração e assessoramento do                 
NEPIA, através das atividades desempenhadas pela acadêmica autora deste trabalho, no que for pertinente              
respeitando a autonomia dos adolescentes do grupo e do próprio grupo, em temas como Direitos Humanos,                
Direitos das Crianças e Adolescentes, Participação Social e Violência.  

Palavras-chave: Protagonismo Juvenil. Adolescente. Direitos Humanos. Participação Social. Violência. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de intervenção sobre Protagonismo Juvenil, do Projeto de Extensão Núcleo           

de Estudo, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre Infância e Adolescência (NEPIA/UEPG). 

PROJETOS VINCULADOS 

Listar projetos vinculados ao programa.  

Observação: Este item é específico para programas. 

1Estagiária do Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre a Infância e a Adolescência;               
Universidade Estadual de Ponta Grossa; Serviço Social, bianca.glovato@hotmail.com. 
2Supervisora do Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre a Infância e a Adolescência;               
Professora adjunta do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa,             
danutaluiz88@gmail.com. 
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PÚBLICO-ALVO  

As atividades são destinadas à um grupo de representantes de turma, o qual é              

composto por adolescentes estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio de um              

colégio no município de Ponta Grossa-PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto localiza-se no município de Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Este projeto do NEPIA acontece em um colégio no município de Ponta Grossa-PR. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto é uma atividade desenvolvida através do NEPIA/UEPG em parceria com            

o um colégio do município de Ponta Grossa-PR, o qual nasceu do interesse da autora em                

pesquisar sobre protagonismo juvenil. Essa parceria se deu, inicialmente, para elaboração de            

um projeto de intervenção de estágio supervisionado em Serviço Social, o qual está em              

construção e aplicação no corrente ano (2019). A ideia surgiu de conversas entre a              

coordenação do NEPIA, a partir da participação de representantes e estudantes deste colégio             

em espaços de participação de crianças e adolescentes, como a Conferência Municipal dos             

Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa, ocorrida no último ano (2018), bem               

como em saber do trabalho que este colégio já desenvolve com seus alunos nos últimos anos,                

através de um grupo de representantes de turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio,               

espaço de discussão das necessidades e anseios dos estudantes do colégio, colocando em             

prática o protagonismo juvenil e ensinando na prática da argumentação e diálogo a             

importância da participação social. 

OBJETIVOS 

Essa atividade tem como objetivos contribuir com o grupo de estudantes           

representantes de turma, na formação em protagonismo juvenil, através de observação           
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participante; acompanhar mensalmente as reuniões e atividades do grupo; organizar oficinas e            

atividades pertinentes às temáticas: Direitos Humanos, Direitos da Criança e do Adolescente,            

Participação Social e Violência; participar dos espaços de reflexão do grupo. 

METODOLOGIA 

Partimos da ideia de protagonismo juvenil proposta por Antonio Carlos Gomes da            

Costa, educador mineiro que desenvolveu uma nova prática educativa de se trabalhar com             

jovens. Costa (1996) entende o jovem como elemento central da prática educativa, o qual              

deve participar de todas as fases desta prática — elaboração, execução e avaliação das ações               

propostas. Segundo o educador, a prática do protagonismo juvenil contribui para a formação             

de seres autônomos e comprometidos socialmente, preocupados com valores como          

solidariedade e respeito, o protagonismo juvenil contribui ainda para uma proposta de            

transformação social, estimulando a participação social dos jovens nas comunidades e espaços            

em que fazem parte. Ainda para Costa (1996:90): 

Protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade que extrapolam           
os âmbitos de seus interesses individuais e familiares e que podem ter como espaço a               
escola, os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até            
mesmo a sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e            
outras formas de mobilização que transcendem os limites de seu entorno sócio-            
comunitário (Costa, 1996:90). 

 

Como parte da construção do projeto, sua metodologia se constrói a partir de             

atividades pontuais que já foram realizadas bem como de outras atividades que serão             

realizadas no 2º semestre de 2019. Sendo assim, primeiro realizou-se contato com a equipe              

técnica-coordenadora de um colégio de Ponta Grossa, para apresentar o desejo do NEPIA em              

realizar uma parceria no tema protagonismo juvenil, esta reunião tratou de acertar detalhes             

referentes à inserção do NEPIA, e de uma de suas acadêmicas de Serviço Social, nas               

atividades do grupo de estudantes deste colégio. Em seguida, houve a participação da             

acadêmica/NEPIA em reuniões do grupo através de observação participante, para acompanhar           

as atividades, identificando as possíveis demandas e temas de debate e aprendizado que os              

estudantes deste grupo pudessem levantar.  

Atualmente, o projeto se encontra em fase de estabelecimento das prioridades e            

temas específicos do grupo, em que a acadêmica/NEPIA poderá desenvolver um projeto de             
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assessoria e acompanhamento ao grupo. No 2º semestre de 2019 haverá a construção e              

execução das oficinas através da atividade da acadêmica/NEPIA, a partir dos temas propostos             

pelo grupo: Direitos Humanos, Direitos das Crianças e Adolescentes, Participação Social e            

Violência. Enquanto adultos trabalhando com adolescentes o protagonismo juvenil, a prática           

deste deve condizer com a autonomia de decisão dos adolescentes do grupo, os quais              

representam seus colegas de turma, outros adolescentes do mesmo convívio escolar. 

Por fim, após aplicadas as atividades que dão corpo ao projeto, a acadêmica/NEPIA             

aplicará uma avaliação junto aos adolescentes do grupo e outra junto à equipe de profissionais               

do colégio que acompanha o grupo de lideranças. Para assim poder contribuir à construção              

das demais atividades do NEPIA, enquanto Projeto de Extensão preocupado com as questões             

que envolvem crianças e adolescentes e tendo como princípio o protagonismo destes como             

nos traz o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para a formação humana e social                

destes cidadãos. 

 

RESULTADOS 

O projeto terá maior andamento a partir do 2º semestre de 2019, visto que até então                

ocorreram apenas participações iniciais da acadêmica/NEPIA junto ao grupo de lideranças de            

turmas. Até então, os avanços que foram obtidos se dão ao nível de estudo dos temas                

propostos bem como de entrada para um inicial conhecimento sobre a realidade do grupo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta atividade tem uma grande importância ao NEPIA, no que diz respeito ao papel da               

Extensão Universitária, assim como por trabalhar temas tão importantes à área da criança e do               

adolescente, seus direitos e violações, justamente com parte do público alvo das nossas ações:              

os adolescentes. Este projeto possibilitará ao NEPIA uma análise da autonomia que o uso e o                

trabalho com protagonismo juvenil em uma escola dá aos seus estudantes, possibilitando um             

espaço de aprendizado e trocas mútuas, de autoconhecimento e de prática da participação             

social, através de canais e espaços de decisão e debate.  
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APOIO 

Obrigatório no caso de contar com órgãos financiadores. 
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