
EDUCAÇÃO E CIDADANIA: EXTENSÃO JUNTO A CASAS DE ACOLHIMENTO  

Instituição de origem: Universidade de Passo Fundo 

 Autor: Karine Paludo 

Orientador: Cristina Fioreze; Hercílio Fraga de Quevedo 

Endereço Eletrônico: 120617@upf.br 

 Eixo Temático: direitos humanos e justiça 

 

 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo pontuar aspectos do projeto de extensão Educação e Cidadania, desde o 

seu surgimento com ações voltadas às comunidades em situação de vulnerabilidade social, até a sua migração 

para as atividades com os Serviços de Acolhimento a crianças e adolescentes no município de Passo Fundo. Da 

mesma forma, o artigo realizará uma sistematização das atividades realizadas em 2015 pela equipe de alunos e 

professores dos cursos de Serviço Social, Jornalismo, Letras e Artes Visuais do projeto Educação e Cidadania 

junto aos monitores e equipe técnica das Casas de Acolhimento do município de Passo Fundo, abordando 

questões referentes à articulação entre ensino, pesquisa, extensão e políticas públicas que atravessam o cotidiano 

do projeto. 

Palavras-chave: Casas de Acolhimento. Extensão. Interdisciplinaridade. 

 

 

Introdução 

 

 

O projeto de extensão Educação e Cidadania surgiu no ano de 2005 a partir de uma 

iniciativa do curso de Serviço Social e da UPFTV. Em seus anos iniciais o projeto voltou seu 

olhar para comunidades em situação de vulnerabilidade e risco social do município de Passo 

Fundo, sendo que após a realização de um diagnóstico, foram efetivadas ações no sentido de 

dar visibilidade a esses locais, evidenciando as suas problemáticas mas, especialmente, suas 

potencialidades. 

 Hoje o projeto de extensão Educação e Cidadania realiza suas atividades de forma 

interdisciplinar. Além do curso de Serviço Social, fazem parte do projeto os cursos de 

Jornalismo, Letras e Artes Visuais. O projeto conta, atualmente, com a participação de 

professores e estudantes dos três cursos mencionados, além de equipe do Complexo de 

Radiodifusão da UPF (TV e Rádio).  

         A partir do ano de 2014 a Universidade de Passo Fundo, pela Vice-Reitoria de Extensão 

e Assuntos Comunitários, estabeleceu parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência 

Social de Passo Fundo, SEMCAS, a partir da qual o projeto se propôs a realizar atividades 

com as crianças e adolescentes das Casas de Acolhimento, bem como com monitores e equipe
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técnica dos Serviços de Acolhimento. Se antes trabalhava com a proteção social básica da 

política de assistência social, o projeto Educação e Cidadania passou a trabalhar com a 

proteção social especial de alta complexidade, tendo como eixo norteador das atividades a 

Política Nacional de Assistência Social e o Sistema único de Assistência Social. 

Ao mesmo tempo, o projeto Educação e Cidadania entende que o papel da 

Universidade é a formação, sendo que esta formação, quando se pretende integral, perpassa 

pelo ensino, a pesquisa e a extensão. Desta forma, a Universidade de Passo Fundo, com sua 

inserção na região, amplia o seu compromisso com a extensão, uma vez que busca-se 

disseminar o conhecimento pelo ensino, produzir novos conhecimentos através da pesquisa, e 

partilhar o conhecimento, a arte e a cultura com as comunidades através da extensão.  

 

 

1 O projeto Educação e Cidadania: surgimento, objetivos e a perspectiva 

interdisciplinar 

 

 

 O projeto Educação e Cidadania surgiu em 2005, a partir da iniciativa do curso de 

Serviço Social e a UPFTV. Nos seus primeiros anos, o projeto elaborou um diagnóstico social 

de oito vilas, bairros e loteamentos de Passo Fundo com grande concentração de famílias em 

situação de vulnerabilidade e risco social. A proposta, desde então, tem como marca o 

fortalecimento e protagonismo das comunidades em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Desde sua emergência, o projeto tem como principal parceira o complexo de 

radiodifusão da UPF, especialmente a UPFTV, canal de televisão que prima pelo 

estabelecimento de vínculos com a comunidade de Passo Fundo, constituindo-se como: 

 

[...]um canal que dá visibilidade as realidades sociais, econômicas, políticas e 

culturais dos bairros, vilas e instituições do município, por meio do diálogo aberto 

com os sujeitos que as representam. Ao mesmo tempo em que dá visibilidade às 

problemáticas e às práticas que visam ao desenvolvimento do munícipio e à 

construção da cidadania, a UPFTV produz elementos sob a forma de programas, 

documentários e outros recursos midiáticos que também podem se constituir em 

importantes instrumentos na criação de tecnologias sociais. (MORETTO; 

FIOREZE; FONSECA, 2008, p.13) 

 

O complexo de radiodifusão, no Educação e Cidadania, se destaca por dar visibilidade 

aos grupos sociais junto aos quais o projeto realiza atividades, mostrando as suas 
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potencialidades, contribuindo para que esses sujeitos venham a se tornar protagonistas do 

desenvolvimento de suas próprias comunidades e realidades sociais. 

O projeto de extensão Educação e Cidadania tem como base a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, que preconiza o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), o qual prevê que a assistência social seja organizada nas redes de proteção 

social básica e rede de proteção social especial, a qual se organiza a partir dos serviços de 

média e alta complexidade.  

Segundo a PNAS, a proteção social básica trabalha com a “prevenção de situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários” (BRASIL, 2004). Por sua vez, a proteção social especial 

“é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos 

físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras”. 

(BRASIL, 2004) 

   No ano de 2014, a partir de várias reuniões entre a Universidade de Passo Fundo e a 

Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo, SEMCAS, se estabeleceu uma 

parceria, na qual a UPF, através de alguns projetos de extensão, passou a desenvolver 

atividades junto ao Serviço de Acolhimento de Alta Complexidade do município, mais 

especificamente junto ao público das Casas de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. 

Assim, foi no semestre 2014/02 que o projeto Educação e Cidadania iniciou suas atividades 

com as crianças, adolescentes acolhidos, equipe técnica e monitores das casas de acolhimento. 

Desta maneira, antes as atividades eram realizadas junto às comunidades em situação de 

vulnerabilidade e risco social de Passo Fundo, trabalhando-se com a proteção social básica, 

passou-se, a partir de então, a trabalhar com a proteção social de alta complexidade. 

Os Serviços de Acolhimento fazem parte na Política Nacional de Assistência Social, 

como proteção social especial de alta complexidade que:  

 

são aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e 

trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, 

em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, 

comunitário. (PNAS, 2004, p. 38) 

 

 Nessa mesma perspectiva, no ano de 2015 o projeto Educação e Cidadania estabeleceu 

como objetivo principal: 



4 

 

 

Implementar, por meio do uso da mídia como recursos metodológico central, ações 

socioeducativas junto a grupos sociais em situação de vulnerabilidade e risco social 

no município de Passo Fundo, visando a construção de conhecimentos sobre a 

realidade vivenciada e suas problemáticas e a identificação de alternativas para 

enfrentamento das mesmas, contribuindo, assim, com o empoderamento destes 

grupos. (PROJETO EDUCAÇÃO E CIDADANIA, 2015) 

 

 Da mesma forma, o projeto tem como um de seus objetivos específicos: 

 

Desenvolver oficinas de mídia junto aos monitores das casas de acolhimento de 

crianças e adolescentes de Passo Fundo, fazendo uso de vídeos, poesia, narrativas 

e/ou crônicas como recursos metodológicos, visando promover um olhar crítico 

sobre o processo midiático e, ao mesmo tempo, viabilizando o empoderamento dos 

sujeitos. (PROJETO EDUCAÇÃO E CIDADANIA,2015) 

 

 A partir destes objetivos, a equipe de professores e alunos dos diferentes cursos e da 

UPF TV realiza reuniões quinzenais visando planejar as atividades, trabalhando 

interdisciplinarmente. Trata-se de um espaço que proporciona aos alunos extensionistas 

aprendizados importantes, a partir do diferente olhar de cada área do conhecimento frente as 

problemáticas que se apresentam. 

  Segundo o Conselho Federal de Serviço Social, CFESS, a interdisciplinariedade:  

 

[...] surge no processo coletivo de trabalho, demanda uma atitude ante a formação e 

conhecimento, que se evidencia no reconhecimento das competências, atribuições, 

habilidades, possibilidades e limites das disciplinas, dos sujeitos, do reconhecimento 

da necessidade de diálogo profissional e cooperação.( CFESS, 2011, p. 26) 

   

 O trabalho interdisciplinar, além de olhar o indivíduo na sua totalidade, objetiva a 

criação de espaços que possibilitem a discussão e reflexão dos referenciais teóricos e 

metodológicos que vão subsidiar o trabalho profissional, propiciando avanços. 

  No projeto Educação e Cidadania, nas suas ações interdisciplinares, também são 

realizadas reuniões de planejamento, reuniões para discussão dos resultados obtidos ou das 

dificuldades encontradas na realização das atividades. Assim, as atividades podem ser 

debatidas, analisadas e, por fim, realizadas de forma mais qualificada. 

A interdisciplinaridade no processo de formação para o aluno é significativa na 

medida em que o acadêmico pode fazer observações e reflexões frente as colocações de cada 

profissional, tornando-se um momento de troca entre o acadêmico e o docente, um 

complementando o outro. A interdisciplinaridade vem, assim, a contribuir no aprendizado e 

na formação do aluno como futuro profissional. 
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2  Educação e Cidadania: atividades realizadas com as casas de acolhimento  

 

 

Como citado anteriormente, foi a partir da parceria entre a Universidade de Passo 

Fundo e a Secretaria de Cidadania e Assistência Social do município de Passo Fundo, 

SEMCAS, que o projeto Educação e Cidadania passou a realizar atividades com as crianças, 

adolescentes, monitores e equipe técnica do Serviço de Acolhimento. Neste trabalho, 

objetivou-se o protagonismo, o fortalecimento e a visibilidade destes sujeitos atendidos. 

Para o semestre 2015/01, o projeto Educação e Cidadania intensificou suas atividades 

com um público específico das casas de acolhimento: os monitores das casas. Teve como 

principal objetivo, nesta ação, dar visibilidade ao trabalho dos mesmos e o fortalecimento 

desta categoria profissional. 

Segundo as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes, ano de 2009, o termo mãe/pai social foi substituído por educador/cuidador, “de 

modo a evitar ambiguidades de papéis, disputa com a família de origem, o fortalecimento da 

ideia de permanência indefinida da criança/adolescente na instituição e o investimento 

insuficiente na reintegração familiar” (CONANDA/CNAS, 2009, p. 40). No município de 

Passo Fundo são chamados de monitores. 

Este mesmo documento, acima citado, traz as características deste profissional e quais 

atividades devem ser desenvolvidas por ele, estando previsto em lei o trabalho do 

educador/cuidador. Assim, além de ser um cuidador é também um educador, pois além dos 

cuidados com a higiene, alimentação e saúde, o cuidador é responsável pelas tarefas escolares 

e pela atenção e afeto. O monitor das casas de acolhimento também é um trabalhador da 

Política de Assistência Social, tendo como suporte a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social,  (NOB-RH/SUAS) e a Norma Operacional 

Básica do SUAS (NOB/SUAS). 

 A NOB/SUAS prevê o direito, a todos os trabalhadores, de capacitação permanente, 

objetivando a qualidade dos serviços prestados aos usuários. Para tanto, prevê parcerias “entre 

as instituições de ensino e a gestão do Sistema” (2006, p.20). Desta forma, observa-se a 

importância da Universidade de Passo Fundo que, por meio de projetos de extensão, em 

parceria com a SEMCAS, realiza atividades que vão ao encontro da NOB-RH/SUAS, 

objetivando a capacitação dos trabalhadores da política de assistência social.  
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 A capacitação também tem como objetivo a qualidade dos serviços prestados aos 

usuários, o que se dá na medida em que o projeto volta o olhar para os monitores dos Serviços 

de Acolhimento, responsáveis pelo cuidado destes usuários. Neste processo, além dos 

monitores serem beneficiados, as crianças e/ou adolescentes também o serão. 

 A partir deste embasamento foram realizadas as atividades com os monitores entre os 

meses de março a junho, com o objetivo de dar visibilidade ao trabalho dos mesmos, e 

construir estratégias para o fortalecimento e o protagonismo do seu trabalho. Os encontros 

aconteceram quinzenalmente, em uma das salas da Faculdade de Educação, somando um total 

de oito encontros. Estes encontros, com os monitores, fizeram parte do projeto de intervenção 

no qual realizei o estágio curricular obrigatório em Serviço Social. 

 Todo o desenvolvimento do projeto de intervenção foi norteado pela temática trabalho 

e as vivências do cotidiano, reconhecendo que o trabalho na vida do sujeito vem a se tornar 

essencial na construção da subjetividade, da mesma forma influenciando na saúde psíquica 

e/ou física dos sujeitos. 

A metodologia utilizada para a realização dos encontros foi o grupo operativo, 

definido por Pichon Riviére, como “um conjunto de pessoas com objetivo em comum” 

(RIVIÉRE apud BLEGER, 2007, p. 59). Bleger vai pontuar que o grupo operativo, “tem 

objetivos, problemas, recursos e conflitos que devem ser estudados e considerados pelo 

próprio grupo à medida que vão aparecendo; serão examinados em relação com a tarefa e em 

função dos objetivos propostos” (BLEGER, 2007, p. 59). 

Foram utilizados instrumentos de trabalho face a face, como o uso da linguagem, da 

escuta, da observação, reuniões e dinâmicas de grupos. Os instrumentos de trabalho face a 

face ou diretos são identificados como os que “permitem que a enunciação de um discurso se 

expresse não só pela palavra, mas também pelo olhar, pela linguagem gestual, pela entonação, 

que vão contextualizar e, possivelmente, identificar subjetividades de uma forma mais 

evidenciada” (MAGALHÃES, apud SOUZA, 2008, p. 126). 

No grupo com os monitores optou-se por trabalhar na dialética do ensinar- aprender, 

proporcionando uma troca interativa entre todos, sendo que ao mesmo tempo em que todos 

têm a capacidade de aprender, também passam a ensinar a partir das suas experiências. Nos 

encontros foram usados vídeos, poesias, reportagens, imagens. 
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2.1 Desenvolvimento dos encontros  

 

 

Neste item será apresentado o desenvolvimento dos encontros realizados juntos aos 

monitores das Casas de Acolhimento, juntamente com a metodologia utilizada para a 

realização dos mesmos, fazendo-se uma análise de cada encontro, e mostrando-se a 

importância que as atividades do projeto de extensão Educação e Cidadania têm para os 

monitores. 

O primeiro encontro ocorreu no dia 24 de março, onde foram realizadas duas 

atividades. A primeira atividade tinha como proposta conhecer melhor cada um dos 

participantes, a partir da escolha de imagens com as quais eles se identificavam. A segunda 

atividade foi a construção coletiva do contrato de grupo, onde todos deram a sua contribuição, 

tornando uma tarde produtiva, de muitas reflexões, possibilitando conhecer os participantes, 

suas potencialidades, fragilidades e construir vínculos. No trabalho com grupo é necessário 

construir vínculos, os quais fazem com que as discussões aconteçam de forma espontânea. Ao 

mesmo tempo observa-se que, quando a equipe do projeto Educação e Cidadania conhece 

todos os integrantes do grupo de monitores, passa a ter uma interação com os mesmos, sendo 

que dessa forma as atividades podem ser pensadas de maneira que contemple todo o grupo e 

alcance as suas demandas. 

O segundo encontro foi no dia 07 de abril. Neste dia foram aprofundadas reflexões 

sobre o que é o grupo e a sua importância. No segundo momento da tarde foi construído um 

acróstico com a palavra central “trabalho”, onde os monitores se expressaram através da 

escrita, colocando no cartaz a importância do trabalho, suas dificuldades e facilidades. Nota-

se que o trabalho nas suas vidas vem a influenciar na subjetividade. Para Nardi (2006, p. 21) 

“a relação entre subjetividade e trabalho remete à análise da maneira como os sujeitos 

vivenciam e dão sentido às suas experiências de trabalho”, remetendo à relação assumida pelo 

monitor com o seu trabalho, não conseguindo dissociar cotidiano familiar e cotidiano de 

trabalho. 

O terceiro encontro aconteceu no dia 14 de abril.  A ideia deste encontro, a partir de 

reportagens sobre abrigos no Brasil e em outros países, foi de possibilitar o grupo olhar 

criticamente para as reportagens, observando como a mídia aborda o tema abrigos ou Casas 

de Acolhimento. Neste encontro foi observado o quanto alguns monitores ficaram intrigados 

com a generalização que algumas reportagens traziam, sendo que os monitores citaram que a 
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realidade de Passo Fundo não é a mesma, está em melhores condições. Observa-se que o 

grupo construiu autonomia para fazer suas críticas reflexivas.  

O quarto encontro aconteceu no dia 28 de abril, com a gravação do programa 

Universidade Aberta. O objetivo da gravação era dar visibilidade ao trabalho do monitor, 

mostrando o que ele faz, e a importância das atividades realizadas pelo projeto. Uma monitora 

foi entrevista, sendo que em uma das suas falas, quando perguntada sobre como fica o coração 

do monitor quando a criança vai para um lar, ou volta para a sua casa, a monitora pontuou: 

“você vê o seu trabalho concluído, você vê a criança encaminhada, que a tua função é 

aquilo, cuidar, encaminhar, é dedicar carinho, o teu tempo e o teu amor para aquela 

criança”. 

No que diz respeito à importância do projeto, a monitora respondeu: “a contribuição 

das oficinas foi muito importante, porque você consegue exteriorizar o que você sente. Você 

dá amor e você cuida, mas você também precisa ser cuidado”.  O espaço aberto pela TV 

UPF, por meio do programa Universidade Aberta, foi importante, pois além de dar 

visibilidade ao trabalho do monitor, também deu evidência para os Serviços de Acolhimento. 

O quinto encontro foi realizado no dia 12 de maio. Neste dia foi assistido o programa 

Universidade Aberta na íntegra e realizadas discussões e reflexões de como os monitores se 

sentiram e o quanto consideraram importante este momento.  Segundo Celeguim e Roesler 

(2009, p.01), “o que não é reconhecido não é visto”. Objetivou-se reconhecer e dar 

visibilidade ao trabalho do monitor, sendo que em suas análises frente a reportagem realizada, 

consideram o espaço muito importante, que há pouco tempo atrás não se falava em Serviço de 

Acolhimento. Desta forma, além do programa visualizar o trabalho do monitor, ela também 

visualizou todo o trabalho realizado pelo Serviço de Acolhimento, por toda a equipe de 

profissionais. 

 O sexto encontro ocorreu no dia 26 de maio, tendo como objetivo pensar as 

dificuldades que se apresentam no dia a dia de trabalho e também no contexto familiar.  A 

metodologia utilizada neste dia foi o uso de dinâmica reflexiva com balões e poesias. Essas 

duas atividades se complementaram, e fizeram com que os monitores refletissem que apesar 

das dificuldades que se apresentam em suas vidas, precisam seguir em frente e buscar 

alternativas de superá-las. Como citado pelos mesmos, muitas pedras podem estar no meio do 

caminho, mas depende de nós tomarmos as decisões se vamos enfrentá-las e superá-las, ou 

não. 

 O sétimo encontrou foi no dia 09 de junho e o último e oitavo encontro foi no dia 23 

de junho. Os dois encontros foram constituídos de oficinas de arte terapia ministradas pela 
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professora Cilene Potrich (Artes Visuais), onde cada profissional pode se repensar em suas 

atividades profissionais, a partir de um olhar sensível frente às dificuldades que se 

apresentavam. Todos os monitores se entregaram a esse momento, deixando a emoção tomar 

conta, se envolvendo profundamente e emocionalmente na atividade proposta. 

     Nas atividades desenvolvidas com os monitores se objetivou a integração da equipe, 

envolvimento, o repensar como profissional e, principalmente o fortalecimento da categoria 

profissional e a visibilidade e reconhecimento da profissão. O planejamento, sempre pensado 

com antecedência, foi um aliado para que as atividades acontecessem de forma clara e efetiva.  

 Portanto, observa-se que as atividades foram ao encontro das necessidades dos 

monitores, onde o trabalho sempre foi a temática principal que norteou todos os encontros. Da 

mesma forma, sempre se teve, nos encontros, o diálogo aberto, onde todos participaram 

ativamente, colocando suas dúvidas, críticas, reclamações e principalmente as reflexões, onde 

a equipe se mostrou unida. 

 

 

Reflexões finais: a articulação entre ensino, pesquisa e extensão vivenciada 

 

 

As funções da Universidade são o ensino, a pesquisa e a extensão, que a legislação 

educacional considera indissociáveis. Através das atividades de extensão, a UPF foi 

historicamente descobrindo a realidade do entorno e aproximou-se da sociedade. No 

desenvolvimento dos projetos de extensão, desde o início, procurava-se evitar o puro 

assistencialismo. Havia a preocupação de proporcionar aos professores a alunos contatos com 

a realidade social. (GUARESCHI, 2001) 

 A Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitária considera a extensão como “um 

processo educativo, cultural e científico que permeia e articula as atividades de ensino e de 

pesquisa, de forma transparente e dialogada, para possibilitar transformações entre 

universidade e comunidade regional” (UPF, 2011, p.10). 

 No projeto Educação e Cidadania, o aluno em processo de formação consegue 

articular o ensino, a pesquisa e a extensão, o que evidencia a sua indissociabilidade. O aluno 

extensionista traz os ensinamentos da sala de aula para as atividades de extensão, articulando-

os, para posteriormente aprimorar e buscar novos conhecimentos através da pesquisa, obtendo 

crescimento profissional, e outros aprendizados que somente a extensão proporciona aos 

acadêmicos. 
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Nas reuniões realizadas com a equipe de professores e alunos do projeto também são 

gerados muitos aprendizados, fazendo com que o acadêmico faça reflexões a partir dos 

ensinamentos vivenciados em sala de aula, associando com a vivência de extensão, instigando 

o aluno a pesquisar o que se mostra mais complexo. 

Como acadêmica do curso de Serviço Social e tendo a oportunidade de realizar o 

estágio curricular obrigatório no projeto de extensão Educação e Cidadania, tive a 

oportunidade de conhecer a realidade vivenciada pelas Casas de Acolhimento, e a partir desta 

vivência me senti intrigada e com questionamentos, sendo que articulei o ensino, pesquisa e 

extensão neste processo.  

Foram articulados os conteúdos vistos em sala de aula no sentido de pensar e refletir 

as problemáticas que se apresentavam, fazendo uma leitura da realidade. Da mesma forma, 

para planejar atividades que fossem ao encontro das necessidades dos monitores, foi 

necessário unir o ensino e a extensão.  

Neste processo, de realizar as atividades com os monitores, muitos questionamentos 

apareceram, sendo que recorri à pesquisa no sentido de tentar respondê-los. A pesquisa 

ocorreu no sentido de investigar qual a compreensão do monitor frente à invisibilidade do seu 

trabalho e a necessidade por qualificação profissional, objetivando construir estratégias para 

dar visibilidade à profissão, associando a pesquisa a experiência de extensão e o ensino. 

Este período vivenciado trouxe muitos aprendizados, compreendendo-se que a 

realidade é complexa e está sempre em transformações. Cabendo a nós estudantes, como 

futuros profissionais, estar preparados para trabalhar com esta realidade, pois muitas são as 

dificuldades que podem se apresentar, mas nunca podemos desconsiderar o sujeito, sempre 

buscando alternativas e meios para que ele conheça seus direitos e principalmente, que ele 

possa ser visto como um processo social em construção e mudança. 
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