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RESUMO 
 
Esse artigo irá discorrer acerca dos direitos das crianças e dos 
adolescentes por meio de uma ação de extensão universitária 
edificada de forma indissociável com o ensino e a pesquisa. 
Revela-se ser um imperativo ético erigir ações que contribuam 
para disseminar os direitos desse segmento populacional com 
vistas à promoção, controle e defesa desses direitos na 
atualidade. 
 
Palavras-chave: Criança e adolescente. Extensão 
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ABSTRACT 
 
This article will discuss about the rights of the children and 
youths by an action of universitary extension built in a 
inseparablçe form with the teaching and research. It is shown to 
be an ethical imperative erect actions that contribute to spread 
the rights of this populational segment with views to the 
promotion, control, and defense of these rights nowadays. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Extensão é parte do processo educacional, tendo 
como força indutora e motivadora as questões imediatas 
e mais relevantes demandadas pela sociedade. De 
certa forma, a Extensão é a maneira de a universidade 
interagir com a sociedade, procurando responder suas 
demandas e resolver seus problemas concretos, 
objetivamente colocados. 

 

Revista da Extensão, 2000, p. 7. 
 
Sabe-se que um dos portais de alcance das relações entre a universidade e a 

sociedade é, sem dúvida, a extensão universitária. Trata-se de um espaço privilegiado em 

prol da democratização e construção do conhecimento, visto que é por meio da troca de 

saberes que vão se aprimorando as relações dialógicas estabelecidos entre a população 

universitária e a extra-acadêmica.  

É vital que a universidade fortaleça o princípio da indissociabilidade. Nas últimas 

décadas, em nosso país, vivencia-se uma forte pressão para que as universidades sejam 

mais inclusivas e, consequentemente, estejam em sintonia com as demandas da sociedade. 

Revela-se que se trata de uma cobrança advinda de setores dos movimentos sociais, 

organizações não governamentais e de governos, que pressionam pela construção de uma 

resposta mais efetiva à crítica, as transformações presentes na realidade decorrentes do 

ajuste neoliberal que afeta de forma direta as políticas públicas. 

Num breve desvelar histórico, afirma que no Brasil, há indícios da prática da 

Extensão a partir de 1911. Todavia, legalmente, ela é registrada pela primeira vez em 1931, 

no Estatuto das Universidades. No início do século XX, o Brasil concentrava suas atividades 

de Extensão em cursos e conferências abertos ao público, baseados no modelo europeu de 

Extensão.  

Os primeiros registros oficiais de Extensão Universitária no Brasil datam da 

década de 30, com o Decreto-Lei n°19.851, e, a posteriori, da década de 60, já com a Lei de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional n° 4.024, situado na modalidade de transmissão 

de conhecimentos e assistência.  

Esses estudos mostram que entre 1960 e 1964, jovens da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) começaram a difundir a ideia de que as universidades deveriam estar 

atentas aos problemas das comunidades e a trabalhar em prol desse conceito.  

Em 1968, a Extensão foi colocada em função da pesquisa e do ensino. Assim, 

com base na Lei n°5.540. Art.20 fica patenteado que “... as universidades e as instituições 

de ensino superior estenderão à comunidade, sob forma de cursos e serviços, as atividades 

de ensino e os resultados da pesquisa que lhe são inerentes”. 



 

 
                  

O debate sobre Extensão é prejudicado pela Ditadura Militar. Em função dos 

movimentos desencadeados por forças militares, é somente na década de 1980 que as 

discussões sobre a Extensão voltam a ganhar destaque, sendo, em meados dessa década, 

criado o Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas do Brasil.  

Como resultado das lutas de resistência popular, a vitória da Constituição de 

1988 é fixada a partir da política de articulação entre as três esferas do saber acadêmico. 

Logo, o ensino, a pesquisa e a Extensão, ganham força no Artigo Constitucional nº. 207, 

através do qual fica pactuado, posteriormente, essa unidade, garantindo-lhes que “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

Extensão". Assim, definiu-se que esses três pilares constituiriam as funções que sustentam 

o saber universitário, extensivo, portanto, às instituições de ensino superior. Nessa 

perspectiva, cabe questionar o que vem a ser, e qual é a função pedagógica da Extensão 

Universitária. 

Posto isto, por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão pode-se 

trazer, à luz dos princípios que conduzem o movimento pela defesa dos direitos humanos e 

da qualificação das políticas públicas para que contribuam de forma significativa para a 

modificação das estruturas excludentes que privilegiam poucos em detrimento de muitos. 

Para que isto ocorra, urge que a universidade “crie vínculos com a sociedade” (ALMEIDA, 

2010, p.12), logo, a extensão universitária como “processo educativo, científico e cultural 

que articula o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, viabilizando a relação 

transformadora entre universidade e sociedade” (FORPROEX, 2001) constitui-se em uma 

“porta” para a discussão e promoção de direitos humanos. 

Independente do caudal de conceitos e modelos acerca da extensão 

universitária, o presente estudo defende que a “Extensão é indissociável da Pesquisa e do 

Ensino, buscando cumprir seu papel de sistematizadora, produtora e socializadora de 

conhecimentos que sejam referenciados, de modo especial pelo compromisso social, pela 

ética e justiça social”. (SÍVERES, 2009, p.18). Portanto, “a extensão que eu defendo tem 

nome e sobrenome: Extensão Universitária, pois é exatamente este caráter acadêmico que 

deve ser reconhecido nas atividades de extensão” (SOUSA, 2005, p.3). 

Dentre essas ações de caráter acadêmico discorre-se acerca do Programa de 

Ouvindo os Conselhos na área da criança e do adolescente. Ademais, o Programa Ouvindo 

Conselhos na área da infância e juventude é uma ação extensionista que complementa as 

ações do Programa de Extensão Universitária Observatório dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes, bem como do Centro de Referência dos Direitos dos Adolescentes que vivem 

com HIV/AIDS. Além disso, o público beneficiado dessa proposta forma os alunos da rede 



 

 
                  

de Ensino Regular de Manaus, por meio da firmada com a Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

 

2. CONSELHOS DE DIREITOS E CONSELHOS TUTELARES: MECANISMOS 

DEMOCRÁTICOS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES EM MANAUS. 

 

 

Afirma-se que o agudizamento da questão social na atualidade, atinge 

inevitavelmente o segmento infanto-juvenil no Brasil, reforça a necessidade de intensificar a 

luta pelo cumprimento e consolidação de políticas públicas para a área da infância e 

juventude. Dos inúmeros desafios postos, é vital refletir acerca das políticas para a infância 

e juventude, tomando-se como referência o que preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA/90, o que remete, dentre outras, à questão do controle social resvalando 

nas formas de atuação dos Conselhos de Direitos e em especial dos Conselhos Tutelares 

de Manaus, concebidos como guardiões dos direitos de crianças e adolescentes. Ciente de 

tal questão é vital efetivar propostas que contribuam para o aprimoramento da formação 

desses conselheiros devido a importância de sua atuação para as políticas destinadas à 

infância e juventude. Assim, esta ação de extensão apresenta passos metodológicos que ao 

serem adotados irão orientar e fortalecer a atuação dos conselheiros de direitos e tutelares. 

Desnudar o contexto histórico em que se deu a conquista dos direitos da criança 

e do adolescente, cujo marco histórico está intimamente relacionado aos movimentos 

sociais na década de 1970 é revelar que essa luta específica, ao lado de outros segmentos 

da sociedade civil, contribuiu de forma indelével com a redemocratização do país, bem 

como com a promulgação da Carta Magna, de 1988, cujo teor sinaliza um comprometimento 

com a democracia e a cidadania na sociedade brasileira. Na esteira do processo de 

revitalização da sociedade civil destaca-se o movimento especialmente voltado para a 

defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, cuja leitura apresentava características 

diferenciadas e avançadas em relação a esse segmento populacional, visto que tal 

movimento propaga uma mudança de paradigma no que se refere à infância e à juventude 

brasileira. A partir deste momento olha-se para este segmento populacional com os olhos da 

cidadania e da democracia e, consequentemente, da justiça social.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, bem como com a 

elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA – década de 1990, ergue-se a 

“Doutrina de Proteção Integral” como principio ordenador das políticas públicas para a 



 

 
                  

infância e adolescência no Brasil. Sobre o ECA é lícito afirmar que esse estatuto veio 

substituir o Código de Menores (1979), constitui-se uma ampla legislação de defesa, 

proteção e promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente, que passam a ser 

apreendidos como “sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento”, 

rompendo com um paradigma implantado desde idos da década de 1920. 

 Acredita-se que o ECA (1990), oriundo de um amplo processo de mobilização e 

articulação dos segmentos organizados da sociedade brasileira, constituiu-se em uma 

legislação que visa enfrentar o aumento expressivo de violações dos direitos das crianças e 

adolescentes em nosso País. 

Para se ter uma ideia do tamanho das violações que permeiam a infância e  

adolescência em nosso país, o disk-denúncia (100), o Amazonas encontra-se em terceiro 

lugar no ranking nacional de denúncias de violações dos direitos da criança e do 

adolescente por população, segundo o Mapa da Violência contra crianças e adolescente 

(2012).  Além disso, o referido Mapa indica a prevalência da violência física, que concentra 

40,5% do total de atendimentos as crianças e adolescentes, principalmente na faixa de 15 a 

19 anos de idade, perfazendo 59,6% do total de atendimentos realizados nessa faixa etária; 

em segundo lugar, destaca-se a violência sexual, notificada em 20% dos atendimentos, com 

especial concentração na faixa de 5 a 14 anos de idade; em terceiro lugar, com 17% dos 

atendimentos, a violência psicológica ou moral; enquanto a negligência ou abandono foi 

motivo de atendimento em 16% dos casos, com forte concentração na faixa etária de 1 aos 

4 anos 

Ademais, os dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN - do Ministério da Saúde, no ano de 2011, informa que foram 

registrados 39.281 atendimentos na faixa etária entre 1 a 19 anos idade, o que representa 

(40%) do total de 98.115 atendimentos computados pelo sistema. Só no Amazonas, o 

número de crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência alcança o total de 

2.025.  

Observa-se que o espectro da violação dos direitos ronda o público infanto-

juvenil de nosso país. Como uma das possibilidades de se operacionalizar e materializar o 

ECA (1990) no cotidiano das crianças e dos adolescentes destacam-se dois instrumentos de 

controle social – Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares, apreendidos não como 

formas exclusivas e únicas de controle social, mas como uma das possibilidades, 

indiscutivelmente relevantes, instauradas pela Constituição Federal de 1988.  

Como espaços democráticos, os conselhos, devem direcionar a execução de 

suas ações, por meio de práticas participativas que permitam à população influir na 

formulação, planejamento e gestão das políticas na área da infância e juventude, visto que a 



 

 
                  

Carta Magna de 1988 prevê um sistema de gestão co-participativa, por meio da criação dos 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente em níveis federal, estadual e 

municipal, como órgãos compostos paritariamente de representantes governamentais e da 

sociedade civil, com funções deliberativas e de controle social. 

Exposto isso, para aquilatar esta perspectiva, o artigo 131 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (1990) prevê a criação dos conselhos tutelares, em âmbito 

apenas municipal, composto por pessoas escolhidas democraticamente pela comunidade, 

encarregadas de executar a política de promoção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente.  

Dessa feita, esse programa de extensão universitária entende que os conselhos 

se constituem como legítimos instrumentos democráticos, como espaços de partilha e de 

decisão de poder, assim deve-se envidar esforços teóricos e práticos para a formação de 

excelência e qualidade dos conselheiros com vistas a democratizar as relações estado e 

sociedade, bem como ampliar a esfera pública e a disputa pelo poder pela decisão no 

espaço das deliberações políticas para a área da infância e juventude.  

O processo de mudanças acerca da legislação protetiva para a criança e o 

adolescente no Brasil leva-nos a afirmar acerca do ECA (1990)  que “como qualquer outra 

lei, apresenta contradições, avanços e retrocessos. E nunca irá satisfazer a todos os 

interesses. É algo novo vivo, em movimento – sempre sujeito às pressões para constantes 

reformulações, em todo os tempos” (RIZINNI, 2005, p.07) 

Ademais, a importância acadêmica, científica e social desse programa de 

extensão universitária reside no entendimento que este se configura como um meio de 

promover a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, a partir das atividades de 

intervenção sobre direitos das crianças e dos adolescentes, além de desenvolver pesquisas 

de iniciação científica e elaboração de produtos acadêmicos.  

 

 

 

 

 

 

3.O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS NA DEFESA DOS DIREITOS 

DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. 

 

 



 

 
                  

A elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) foi um grande 

passo para construção de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

estabelecendo o respeito do qual lhe foi tirado em tempos pretéritos.  

O ECA (1990) visou romper com a discriminação, seja ela econômica social ou 

cultural acerca do público infanto-juvenil, também eliminou o termo “menor em situação 

irregular” e procurou satisfazer as necessidades básicas de todas as crianças e 

adolescentes, por meio da criação de uma política municipal de atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente. Desta feita, o Estatuto assume então um compromisso maior com 

o publico infanto-juvenil. 

O Unicef (2013) registra que o Brasil possui uma população de 190 milhões de 

pessoas, dos quais 60 milhões têm menos de 18 anos de idade, equivalendo um terço de 

toda a população de crianças e adolescentes da América Latina e do Caribe. Sabe-se que 

milhões de pessoas possuem direitos e deveres e necessitam de condições para se 

desenvolvimento político e social, contudo 

 

as crianças são especialmente vulneráveis às violações de direitos, à pobreza e à 
iniquidade no País. Por exemplo, 29% da população vivem em famílias pobres, mas, 
entre as crianças, esse número chega a 45,6%. As crianças negras, por exemplo, 
tem quase 70% mais chance de viver na pobreza do que as brancas; o mesmo pode 
ser observado para as crianças que vivem em áreas rurais. Na região do Semiárido, 
onde vivem 13 milhões de crianças, mais de 70% das crianças e dos adolescentes 
são classificados como pobres. Essas iniquidades são o maior obstáculo para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) por parte do País. 
(UNICEF, 2013, p.23). 

 

Os dados revelam-nos que mesmo com o ECA (1990) em vigor, e com vários 

órgãos de Garantia dos Direitos, ainda sim, muitas crianças e adolescentes tem seus 

direitos violados, ou seja, as leis ficam só no papel e a pratica é ignorada. Sendo assim, 

como exigir a materialidade da “Doutrina de Proteção Integral na atualidade”? 

Como propositura fortalecer os espaços dos conselhos constitui-se a direção a 

ser percorrida para materializar ações que espraiem a doutrina de proteção às crianças e 

adolescentes de nosso país. 

Pode-se que os espaços para o exercício do controle social são espaços de 

partilha de poder. Assim, a Constituição Federal de 1988 institui um novo 

reordenamento político-administrativo, ao criar conselhos de representação 

descentralizada e paritária que ganha aporte legal, cujo caráter é deliberativo, além da 

implementação de conselhos tutelares que se dá por meio da promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990). 



 

 
                  

Assim, o quadro abaixo revela a diferenciação entre conselhos direitos e 

conselhos tutelares, espaços inovadores, diferenciados que atuam no trato das 

questões da infância e adolescência: 

 

CARACTERÍSTICAS CONSELHOS DE DIREITOS CONSELHOS TUTELARES 

 
Principal Função 

 

São órgãos criados por lei para 
formular e deliberar sobre as 
políticas públicas relativas às 
crianças e adolescentes – em suas 
interfaces com as áreas de saúde, 
meio ambiente, assistência social e 
educação, por exemplo. Também 
devem organizar as redes de 
atenção à população infanto-juvenil, 
promovendo a articulação das 
ações, das entidades e dos 
programas da sociedade civil e dos 
governos. Devem existir nos 
âmbitos municipal, estadual e 
nacional. 

Também devem ser criados por lei 
(municipal) e cada cidade deve ter, no 
mínimo, um Conselho Tutelar. São 
encarregados de zelar pelo cumprimento 
dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, estando vinculados aos 
anseios e às demandas da sociedade em 
relação a esses segmentos etários. Têm 
função privilegiada na acessória dos 
poderes Executivo e Legislativo na 
elaboração do orçamento para planos e 
programas de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente. 

Quem participa 
 

Esses conselhos são formados 
paritariamente por integrantes do 
poder público e da sociedade civil, 
escolhidos em fórum próprio. A 
função dos integrantes do Conselho 
Nacional e dos Conselhos 
Estaduais e Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente é 
considerada de interesse público 
relevante e não é remunerada. 

Os Conselheiros Tutelares são formados 
por cinco membros, escolhidos pela 
própria comunidade para mandato de três 
anos, por meio de eleição. Qualquer 
cidadão maior de 21 anos e residente no 
município pode candidatar-se. Em boa 
parte dos municípios brasileiros 
remunera-se a atividade de conselheiro 
tutelar. 

Como atuam 
 

O Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(Conanda) delibera sobre as 
questões de âmbito nacional, 
enquanto os Conselhos Estaduais e 
Municipais têm como política o 
atendimento no âmbito dos estados 
e em nível local, respectivamente. 
Costumam ter assembleias no 
âmbito mensais e contar com 
Comissões de Trabalho (políticas 
Públicas, Comunicação, orçamento 
e Fundos, entre outras) formadas 
pelos conselheiros. Quando 
dispõem de uma secretaria 
executiva e grupo de apoio técnico, 
têm maior eficiência e agilidade nos 
encaminhamentos. 

Atuam diretamente para a garantia da 
oferta dos direitos. Para tanto, podem 
requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde e educação, por exemplo; 
encaminhar ao Ministério Público notícia 
de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos 
da criança e dos adolescentes; 
apresentar ao MP denúncia contra pai ou 
uma mãe que estejam colocando a 
integridade e a vida de seus filhos em 
risco, dentre outras atribuições. Aqui 
acontece a interface mais direta com a 
população, que pode recorrer aos 
Conselhos Tutelares sempre que tive um 
direito violado ou negado. Deve contar 
com sede, equipamentos e dispor de 
apoio técnico nas diferentes áreas 
(psicologia, serviço social, etc.), 
fornecidos pelo poder executivo 
municipal. 

Quadro 1: Características dos Conselhos preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA/90.  
Fonte: Ouvindo Conselhos: democracia participativa e direitos da infância na pauta das redações brasileiras, 

2005, p16. 
 
 

O quadro anterior apresenta de forma didática as características dos Conselhos 

de Direitos e Conselhos Tutelares. Ademais, sabe-se que os espaços de participação da 

sociedade apresentam-se como espaços contraditórios, portanto podem ser lócus que tanto 



 

 
                  

venham legitimar o que já está instituído como reverter o que já está posto. Sendo assim, 

aprimorar as práticas conselhistas é algo necessário na atualidade. 

Diante de tais argumentos, edificou-se uma série de ações de extensão com 

vistas a aprimora as práticas conselhista, bem como a difusão dos direitos das crianças e 

dos adolescentes. Dentre as atividades desenvolvidas destaca-se: 1) Minicurso intitulado “O 

papel dos Conselhos Tutelares na Defesa do ECA" aplicado na 6ª Semana de Ciências 

Naturais, cujo objetivo foi propiciar reflexões sobre o papel do conselho tutelar na defesa do 

ECA, suas características básicas, atribuições legais e competências.  

Além disso, foi realizada uma oficina intitulada “Violência Sexual contra criança e 

adolescente: desmistificar para erradicar” na EMEF Antônio Borges de Sá em Manaus, cujo 

público foi alunos do 6° a 8° ano, bem como na Escola Estadual Raimundo Gonçalves 

Nogueira com alunos do 9º. Ano. 

Realizou-se ainda, a oficina intitulada “Direitos da criança e do adolescente e sua 

sexualidade: conversando sobre HIV/Aids” na Escola Estadual João Bosco no município de 

Ipixuna no estado do – Amazonas com alunos do Ensino médio. 

A ação de extensão utiliza as mídias sociais para disseminar informações sobre 

os conselhos e os direitos das crianças e os adolescentes tais como: facebook na fan-page 

do PRODECA – Programa Observatório dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes cujo 

alcance no ano de 2014 foi de 166.223 seguidores, além do site, twitter e email que 

possibilita um contato mais amplo no que tange a informação de questões acerca dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. 

A ação de extensão é um espaço para o adensamento da formação profissional, 

visto que incorpora discentes de nível superior dos cursos de serviços social, artes plásticas, 

letras e pedagogia já que se constitui em um espaço de estágio e de pesquisas acadêmicas. 

Assim, o quadro abaixo apresenta o rol de produção oriundo da ação de extensão na área 

da criança e do adolescente: 

 
 
 
 
 



 

 
                  

Qua
dro 

2: 
Ativi
dad

e 
dese
nvol
vida

s 
pelo 
PRO
DEC
A - 
2012 

a 
2014
. 
Font

e: 

 
Rela
tório 

do 
PRO
DEC

A 
2014
. 

 

O

 quadro anterior revela a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão 

universitária, além de primar pela defesa intransigente dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Ademais, essa ação de extensão universitária contribui para o aprimoramento 

dos discentes e desenvolver um olhar intrínseco sobre a pesquisa científica e a realidade 

social. Além disso, a extensão universitária pelo seu caráter interventivo postula realizar a 

síntese entre o fazer e o saber fora dos muros a Universidade. Contudo, Maria das Dores 

Pimentel Nogueira (2000, p.119) ensina que:  

 

é importante ressaltar que a intervenção na realidade não visa levar a universidade a 
substituir funções de responsabilidade do Estado mas sim produzir saberes tanto 
científicos e tecnológicos quanto artísticos e filosóficos, tornando-os acessíveis à 
população,...” 

 

O Prodeca trata-se de uma ação de extensão universitária que articula de forma 

indissociável os conteúdos de ensino e pesquisa, os discentes, docentes e profissionais 

envolvidos qualificam e aprimoram sua formação. Para tanto, “é necessário que tenhamos 

uma direção e uma concepção clara de nossa prática profissional. Ela não pode ser, e nem 

é, neutra. Protagonizar uma atitude nova diante do mundo exige que se empreenda uma 

luta permanente em prol dessa construção do novo, e o novo é condição sine qua non para 

que se revitalize a defesa intransigente dos direitos das crianças e dos adolescentes na 



 

 
                  

contemporaneidade. Além disso, a promoção, defesa e proteção dos direitos da infância e 

juventude são vitais, visto que, urge a necessidade de ampliar, explicitar e disseminar a 

discussão acerca das expressões da questão social que afligem a criança e o adolescente 

em nosso país. Logo, ratifica-se que pesquisar é uma tarefa rigorosa, sistemática e de 

conjunto e encontra sua relevância no desvelamento da realidade social e a contribuição na 

edificação de novas propostas, a serem disseminadas na sociedade. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ratifica-se que os conselhos de direitos e os conselhos tutelares são campos 

permeados de desafios no que tange à efetiva representação democrática e a defesa dos 

direitos humanos fundamentais das crianças e dos adolescentes. 

Demonstrou-se como forma de difundir os direitos das crianças e dos 

adolescentes, bem como adensar as práticas conselhista por meio de informações e 

eventos de extensão universitária possibilita uma articulação efetiva entre a universidade e a 

sociedade. 

Para finalizar, espera-se ao colocar em relevo essa propostas se ratifique que o 

desenvolvimento da extensão universitária com qualidade, possibilita formar cidadãos 

sensíveis e competentes para implementarem um conjunto de aprendizados e saberes 

construídos de forma articulada no processo de formação, além de demonstrar a 

necessidade de se discutir com maior profundidade os direitos das crianças e dos 

adolescentes com vistas a sua disseminação, pois “as conquistas do conhecimento derivam 

nunca de uma inventio que não aspire à demonstração, mas da actio própria do ato de 

pesquisar” (PERUJO SERRANO, 2011, p.126). 
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