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Resumo: Este artigo tem como objetivo apontar a atuação da Extensão Universitária no trabalho 
com adolescentes e sua relação com as garantias de direitos previstas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). O ECA reconhece a criança e o adolescente, enquanto sujeitos de 
direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e sua necessidade de proteção 
integral. A atuação da extensão universitária no trabalho com adolescentes configura-se 
enquanto um espaço em que se desenvolvem ações que contribuem para disseminar os direitos 
desse segmento populacional. Ressalta-se aqui, o trabalho desenvolvido pelo Projeto de 
Extensão Saúde e Cidadania: Recriando a Realidade Social com adolescentes de 14 a 17 anos 
de idade, através da utilização de metodologias ativas e da perspectiva da Educação Popular, 
trabalham-se conceitos de cidadania, empoderamento, direitos e deveres, sendo assim 
comparticipe no fortalecimento da proteção integral.  
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Abstract: This article aims to point out the role of University Extension in working with 
adolescents and its relationship with the rights guarantees provided for in the Child and 
Adolescent Statute (ECA). The ECA recognizes children and adolescents as subjects of rights, 
people in a peculiar condition of development and their need for full protection. The role of 
university extension in working with adolescents is configured as a space in which actions are 
developed that contributes to the dissemination of the rights of this population segment. It is 
noteworthy here, the work developed by the Health and Citizenship Extension Project: Recreating 
Social Reality with 14- to 17-year-old adolescents through the use of active methodologies and 
the perspective of Popular Education. empowerment, rights and duties, thus being a co-
participant in strengthening integral protection. 
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1 Introdução 

A infância e a adolescência são fases na vida de um indivíduo, em que 

se estabelece um processo de aprendizagem e construção de sua 

personalidade, a partir de suas descobertas. Entretanto, para que este processo 

aconteça de maneira sadia, é necessário que crianças e adolescentes desfrutem 
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plenamente de seus direitos, fazendo-se necessário que seja assegurada as 

condições da efetiva vivência em cada fase. (UNICEF, 2018).  

A lei 8069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em seu Capítulo I traz os Direitos Fundamentais, exprime que toda 

criança e adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam um nascimento e um 

desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O 

capítulo reitera os direitos sociais inerente à vida, seguridade e proteção social 

de crianças e adolescentes.  

A partir do estabelecimento do ECA, as instituições: família, Estado e  

sociedade civil compactuam enquanto elos de proteção e promoção social da 

população infanto-juvenil brasileira. (BRASIL, 1990) Em suas disposições 

preliminares, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe no seu artigo 4º os 

deveres inerentes a família, comunidade e Poder Público em manter o bem estar 

da criança e do adolescente, através da “a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária.” (BRASIL,1990, p. 5-6) 

O artigo quarto do ECA reafirma o papel da sociedade como um todo para 

efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, e com essa ratificação 

a Universidade, entra como um instituição que pode contribuir com a divulgação 

e efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes.  

Nesse sentido, apresenta-se o Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: 

Recriando a Realidade Social, que tem como objetivos possibilitar ações de 

educação em saúde, a fim de gerar autonomia e recriar a realidade social dos 

indivíduos envolvidos; 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. 

Com base em seus objetivos, o projeto desenvolve atividades utilizando-

se de metodologias ativas e na perspectiva da Educação Popular, abordando 

temáticas como: cidadania, saúde, sexualidade, cultura e lazer, sendo 

comparticipe no fortalecimento da proteção social e na garantia de direitos do 

adolescente. 



 

Com isso, tem-se aqui o relato de experiência da atuação do projeto de 

extensão Saúde e Cidadania: recriando a realidade social em uma instituição de 

Ponta Grossa, atendendo adolescentes, na faixa etária de 14 a 17 anos, com o 

intuito de trabalhar ações que visem à emancipação e a garantia de seus direitos. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e as garantias de direitos da 

população infanto-juvenil 

 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) teve sua promulgação em 

13 de julho de 1990, período em que o Brasil engatinhava no que hoje se 

conhece como Estado Democrático de Direito. Neste marco legal, a criança e o 

adolescente passaram a serem percebidos como seres em desenvolvimento, 

partindo de uma perspectiva de totalidade, abrangendo três esferas: físico, psico 

e social. Isto foi fruto de um embate da sociedade brasileira que tinham idéias 

contrárias de infância e adolescência. (CASTRO; MACEDO, 2019) 

antes do ECA as políticas e ações do Estado estavam voltadas às 

crianças pobres, tratadas como passíveis de intervenção para contenção e 

repressão. Somente com a Constituição Federal de 1988 e com o Estatuto, 

notou-se uma nova visão sobre infância e adolescência, assumindo outra forma 

e se adequando aos parâmetros de organismos internacionais. (CASTRO; 

MACEDO, 2019) 

A partir da compreensão do Estatuto, que crianças e adolescentes são 

igualados como sujeitos de direitos, ainda que, resguardados as desigualdades 

sociais que reforçam e renovam essa condição de não acesso aos direitos. 

Dessa forma, passam a ser alvo de reparação e não mais de punição, tratando-

se de um processo  de reconhecimento do direito a viver a infância de forma 

plena. (CASTRO; MACEDO, 2019) 

 Ao propor esta radical mudança, ao que diz respeito sobre direitos da 

criança e do adolescente, o ECA buscou satisfazer as necessidades básicas de 

todas as crianças e adolescentes, através da formulação de políticas públicas, 

especialmente voltadas ao atendimento dos direitos deste público em específico.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente organiza-se sob a ótica do 

Sistema de Garantias de Direitos (SGD). Este sistema é formado a partir da 



 

relação articulada entre o Estado, a família e a sociedade civil, a fim de garantir 

e operacionalizar os direitos das crianças e adolescentes no Brasil.  

 
A instituição do "Sistema de Garantia", [...] tem por objetivo superar o 
modelo anterior, centralizado na figura da autoridade judiciária (que 
passou a ser apenas um de seus componentes), no qual o Poder 
Público agia, em regra, de forma improvisada e desconexa, num "viés" 
filantrópico e assistencialista, restrito a casos em que a violação do 
direito já havia ocorrido e sem qualquer preocupação com a prevenção, 
com a qualidade do atendimento e/ou com seus resultados. 
(DIGIÁCOMO, 2014 [online]) 

 

O Sistema de Garantias de Direitos é organizado em três eixos principais. 

O primeiro eixo é destinado a promoção dos direitos da criança e do adolescente, 

sua configuração está engendrada nas políticas públicas e sociais, como, por 

exemplo, na educação, na saúde, no esporte, no lazer, entre outras. (BRASIL, 

1990). Frente a isso, nota-se a atuação do projeto a partir eixo, quando realiza 

ações proporcionando ao público atendido a efetivação de seus direitos  

O segundo eixo refere-se a defesa desses direitos, aqui congregam-se 

instituições como o Ministério Público, as Defensorias Públicas, os Conselhos 

Tutelares. E por fim, o terceiro eixo diz respeito ao controle e efetivação dos 

direitos da criança e do adolescente, destaca-se os Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente e os Conselhos Setoriais. Neste eixo é realizado o 

monitoramento e a fiscalização das ações de promoção e defesa desses direitos. 

(BRASIL, 1990) 

 O SGD funda-se na perspectiva de ação articulada, conseqüentemente, 

está interligado aos órgãos de proteção social que desenvolvem as políticas 

sociais. Todavia, é dever de toda a sociedade civil, não somente a ação de 

monitorar e fiscalizar o cumprimento dessas políticas, mas também o 

comprometimento de todos os órgãos envolvidos para que assim as políticas 

públicas e sociais sejam exitosas e resultem na proteção integral das crianças e 

dos adolescentes. (DIGIÁCOMO, 2014) 

Em concordância com o sistema de garantia de direitos, com o intuito de 

promover os direitos da criança e do adolescente, através de atividades lúdicas 

o projeto de extensão Saúde e Cidadania: recriando a realidade social, como 

especificado no próximo tópico, atua a partir da troca de conhecimentos entre 

universidade e comunidade.  



 

 

A extensão universitária e a atuação na perspectiva de promoção de 

direitos 

 

Para dar início às discussões propostas neste tópico, é necessário de 

antemão compreender o papel social da universidade, destaca-se que este papel  

é desenvolvido a partir de três eixos que são indissociáveis: o ensino, a pesquisa 

e a extensão.  

A pesquisa é compreendida como um processo de construção do saber a 

partir da constatação de uma realidade. O ensino representa a transmissão e 

apropriação do saber historicamente sistematizado. E finalmente, a extensão, 

que será objeto desse artigo, é o processo de objetivação ou materialização 

desses conhecimentos (MOREIRA; BENDRAN; CARELLOS, 2009). Ou seja, a 

extensão tem por objetivo a articulação entre o conhecimento científico 

proveniente do ensino e da pesquisa com as necessidades e demandas da 

comunidade em que se insere, as quais detêm o saber popular.  

Para tal, Moita e Andrade (2009, p.278) aduzem que a “pesquisa, ensino 

e extensão articulam-se, destarte, na formação acadêmica, de modo a promover 

uma consciência profissional eticamente fundamentada e empiricamente 

atualizada”.  

A prática da extensão universitária através do compartilhamento de 

informações e discussões, principalmente com as crianças e adolescentes, 

possibilita a construção de um pensamento de cidadania, de direitos coletivos, 

de identificação de suas necessidades e demandas reais. 

Assim, percebe-se que é estabelecido um ciclo em que a função da 

universidade se caracteriza como um processo de intervenção na sociedade, de 

maneira crítica, a partir de um conhecimento cientificamente produzido, partindo 

das demandas reais da realidade em que a sociedade está inserida.  

 A exemplo disso destacamos a extensão a partir da vivência das 

atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: 

Recriando a Realidade Social. O Projeto iniciou suas atividades em 2010 

(WERNER; PREUSS; ALVES, 2016), vinculado ao Departamento de Serviço Social 



 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e é realizado por 

acadêmicas e professoras do curso de Serviço Social desta mesma instituição.  

Desde seu início, firmou parcerias com hospitais, escolas, unidades 

básicas de saúde, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do 

município de Ponta Grossa/PR, entre outras instituições. Atualmente mantém 

parceria com o Instituto Educacional Duque de Caxias, desenvolvendo 

atividades com a Guarda - Mirim. 

 O projeto atua com grupos de adolescentes, na faixa etária de 14 a 17 

anos, desenvolvendo atividades a partir de metodologias ativas e na perspectiva 

de Educação Popular. As atividades são realizadas conforme as necessidades 

do público atendido e trabalhadas com o intuito de gerar emancipação e garantir 

seus direitos. 

Os métodos de atuação do Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: 

Recriando a Realidade Social com os grupos é a partir da construção de um 

espaço que prioriza a participação ativa dos participantes no processo de 

construção do seu conhecimento, enquanto protagonistas, ou seja, todo o 

conhecimento elaborado faz-se a partir das demandas trazidas pelos próprios 

adolescentes. 

Para o desenvolvimento das atividades com os grupos de adolescentes, 

num primeiro momento a equipe do projeto de extensão cria em conjunto com 

os participantes, um cronograma com temáticas que serão discutidas no 

decorrer desses encontros. Nota-se a importância em deliberar que os próprios 

adolescentes escolham os temas que serão trabalhados para que a equipe de 

extensão execute um trabalho a partir das vivências dos adolescentes. 

Na oportunidade, cada temática sugerida é abordada através de 

metodologias ativas, com o uso de atividades lúdicas, como oficinas, jogos 

educativo, teatros, visitas técnicas, entre outras, elucidando de maneira didática 

o objetivo proposto de cada encontro com os grupos. As temáticas que mais se 

destacam quando se trata do trabalho com o público adolescente, geralmente, 

são relacionadas a cidadania, a projeto de vida, a sexualidade, a promoção em 

saúde, a esportes e ao lazer.  

As atividades que são desenvolvidas proporcionam aos adolescentes a 

possibilidade de conhecimentos de seus direitos e deveres, e para, além disso, 



 

busca-se demonstrar na prática, relacionando com reflexões acerca do respeito 

mútuo, da convivência familiar e comunitária, da cultura, da profissionalização, 

educação, dignidade, liberdade, como está previsto pelo ECA.   

 Haja vista que, quando a equipe de extensão aborda a temática ‘esporte’ 

com os grupos de adolescentes, refere-se, também, ao direito de que os 

adolescentes têm de praticar esporte, similarmente, quando há a discussão 

sobre projeto de vida, propõe-se então a promoção do direito à profissionalização 

dos mesmos, para que pensem na perspectiva de construção de um futuro 

profissional. 

 

 

 

Consideração Final 

  

 A Universidade tem como papel fundamental através da extensão 

contribuir com a aproximação dos conhecimentos apreendidos dentro da 

instituição com a comunidade. Ao se tratar dos adolescentes proporciona o 

conhecimento de seus direitos e deveres previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente através de uma forma lúdica e educativa possibilitando uma melhor 

compreensão por parte desse público. 

A extensão universitária no trabalho com adolescentes, aliada ao ensino 

e a pesquisa, também pode ser reconhecida como instrumento de defesa-sa dos 

direitos de crianças e adolescentes. Ao fazer extensão, a universidade conhece 

a realidade local e pode desenvolver ações para melhoria das condições de vida 

das pessoas deste local. 

Experiências vivenciadas durante os encontros reforçam o êxito da 

extensão enquanto promotora dos direitos previstos no ECA, foi apresentado aos 

adolescentes o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), muitos nunca 

haviam tido o contato com o Estatuto, e com a atividade receberam um exemplar 

e presente, e aprenderam a ler e fazer uso do ECA. A atividade gerou autonomia 

e emancipação, para os adolescentes, enquanto cidadãos de direitos e deveres. 



 

Salienta-se aqui a responsabilidade da Universidade em contribuir para 

efetivação dos direitos mencionados, e o êxito com que o projeto tem executado 

sua responsabilidade com a comunidade em seu entorno. 
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