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Resumo: O trabalho tem por objetivo descrever a experiência em andamento do Projeto de Extensão 
Tecendo Histórias no desenvolvimento de oficinas temáticas em Paranavaí/PR. Entende-se que a extensão 
universitária aliada ao ensino e pesquisa, contribui na formação acadêmica do Serviço Social. Por essa 
razão foi proposto à Secretaria Municipal de Assistência Social de Paranavaí/PR a realização de oficinas 
temáticas em um dos CRAS do município. A construção se deu com a escolha do CRAS Zona Leste e do 
território do Conjunto Ettore Giovine de Paranavaí/PR.  
 

Palavras-chave : Extensão universitária; Oficinas socioeducativas; 
família. 

 
Abstract: The work aims to describe the experience in Progress Weaving Stories Extension Project in the 
development of thematic workshops in Paranavaí/PR. It is understood that the university extension 
combined with teaching and research, contributes to the academic training of social work. For this reason 
it has been proposed to the Municipal Social Assistance Paranavaí/PR conducting thematic workshops on 
one of CRAS the municipality. The construction took place with the choice of CRAS East Zone and  
Ettore Set territory Giovine Paranavaí/PR. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 207 o princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão nas universidades. A Política de Extensão (2012), por sua vez, especifica que 
esta deverá promover uma interação transformadora entre a universidade e a sociedade.  

Considerando que nos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, entre os serviços 
ofertados são o PAIF (Programa de Atenção Integral a Família) e o Serviço de Fortalecimento de 
Vínculos Familiares e Comunitários (Resolução n. 109/2007) e que as oficinas socioeducativas estão 
entre as ações que deverão ser neles executadas, o projeto de extensão tem como foco o desenvolvimento 
de oficinas temáticas que visem o fortalecimento de famílias e indivíduos como protagonistas sociais.  

A partir da compreensão do significado da extensão universitária e do objetivo da Política 
Nacional de Assistência Social quanto à oferta de serviços nos CRAS, vislumbrou-se a possibilidade de 
desenvolvimento do projeto de extensão Tecendo Histórias. Assim, foi proposto à Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Município de Paranavaí, no ano de 2014 a realização de oficinas socioeducativas 
para a população do terriório do Conjunto Ettore Giovine, referenciado pelo CRAS Zona Leste.  

Desse modo, busca-se, a partir desse trabalho descrever a experiência do desenvolvimento do 
projeto de extensão “Apoio no Desenvolvimento de Oficinas Socioeducativas nos CRAS de Paranavaí/PR 
– Tecendo Histórias” no CRAS Zona Leste. 

 

2. O Projeto Tecendo Histórias   
O projeto está sendo ofertado em um dos cinco CRAS do município – o CRAS Zona Leste, 

responsável por referenciar as famílias que moram em um dos territórios de maior vulnerabilidade social 
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 Chamamos o Conjunto Flávio Ettore Giovine de Território por se tratar de um Conjunto Habitacional 

compreendido como parte integrante do Bairro Jardim Ipê – Paranavaí/PR. 
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do município – o Conjunto Flávio Ettore Giovine, demanda esta apresentada pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social em dezembro de 2013. 

O projeto vem se desenvolvendo em cinco etapas: 1) Apresentação do projeto para a equipe do 
CRAS; 2)Escolha e identificação das famílias que participarão do projeto; 3)Construção de oficinas 
temáticas; 4)Execução das oficinas e 5) Sistematização do conhecimento e experiência. A execução do 
projeto encontra-se na quarta etapa, que consiste na execução das oficinas temáticas com as famílias do 
Conjunto Ettore Giovine.  

Por se tratar de um projeto de apoio às atividades desenvolvidas pelo CRAS, todas as ações 
desenvolvidas até o momento foram discutidas e planejadas de maneira democrática entre as equipes 
técnicas do CRAS

2
 e do projeto

3
, em forma de grupo de trabalho. 

O primeiro desafio encontrado pelo grupo foi compreender o conceito de família na Política 
Nacional de Assistência Social e partiu-se com que está exposto na PNAS/2004 “podemos dizer que 
estamos diante de uma família quando encontramos um conjunto de pessoas que se acham unidas por 
laços consanguíneos, afetivos e, ou de solidariedade”. Ao trazer a matricialidade sociofamiliar como 
destaque, a politica fundamenta o direito a proteção social das famílias, colocando para o Estado a 
responsabilidade de apoiar as famílias na função de proteger os seus membros e indivíduos.  

E ainda explica Campos e Reis (2014) que para realizar o trabalho social com famílias é 
importante compreender que na atualidade, a família não tem um modelo pronto, e que, embora tenha 
havido um avanço em relação ao seu conceito, é preciso cuidado para não reproduzir a responsabilização 
da família pela oferta de proteção social.  

Além disso, identificou-se outro desafio para a execução do Projeto “Tecendo Histórias” o de 
buscar mecanismos e estratégias que não reproduzam o enquadramento e responsabilização das famílias 
por sua condição de vulnerabilidade, lembrando que a proteção social deve ser entendida como direito e a 
vulnerabilidade social compreende além da ausência de renda as condições desiguais de vida a que as 
quais as famílias são submetidas (SEMZEZEM, 2012). 

Após essa compreensão, sentiu-se a necessidade de conhecer o território em que vivem as 
famílias do Conjunto Ettore Giovine, sobretudo quanto à oferta de serviços públicos presente naquele 
local. Já que, segundo Silva (2014), ao trabalhar com famílias, é preciso articular com uma rede de 
vínculos dentro do contexto sociocultural, onde a comunidade é fundamental e o território vai além do 
espaço geográfico, pois é o local onde as pessoas vivem, disputam o direito a cidade e o reconhecimento 
da cidadania. 

Nesse sentido, a primeira ação de planejamento das oficinas, definida pelo grupo de trabalho 
como um “levantamento de dados” utilizou-se das informações constantes do Cadastro Único para 
programas do Governo Federal referentes ao período compreendido entre fevereiro e outubro de 2013, 
além de informações fornecidas pela rede socioassistencial do município. Identificou-se com os 
resultados a ausência de serviços públicos no território, dentre outras limitações referentes à distância, 
posição geográfica e acesso ao Conjunto. 

Considerando as informações até então coletadas quanto ao território e o fato de que foi 
constituído pelo CRAS Zona Leste um grupo socioeducativo do PAIF com famílias e indivíduos do 
Conjunto Ettore Giovine, o grupo de trabalho entendeu ser relevante desenvolver as oficinas temáticas 
com esse grupo já formado. 

Conforme o Caderno de Orientações Técnicas do MDS (2012), o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família – PAIF deve ser ofertado nos CRAS, com o objetivo de fortalecer a 
função protetiva das famílias, ampliar as possibilidades e acesso a direitos, contribuir para o 
fortalecimento de laços comunitários, do protagonismo e participação social, favorecendo o 
desenvolvimento de projetos coletivos.  

O grupo é uma das ações desenvolvida pelo PAIF no CRAS Zona Leste, e especificamente o 
composto pela população do terriório do Conjunto Ettore Giovine teve quatro encontros com a equipe do 
CRAS Zona Leste antes do início das oficinas com o apoio da equipe do Projeto de Extensão Tecendo 
Histórias. Até o momento foi realizada uma das quatro oficinas propostas. O planejamento das oficinas 
teve como subsídio a obra “Vozes do Cabuçu: a contribuição dos moradores no desenho urbano do seu 
território”, o relato de experiência de um projeto desenvolvido em São Paulo, por  Carvalho (2014). 
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 Assistente Social, Psicóloga, Educador Social e estagiária de Serviço Social. 
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 Professora-orientadora, residente técnica em Serviço Social e acadêmica extensionista do curso de Serviço Social.  



 

3 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

A primeira oficina contou com a participação de 10 moradoras do sexo feminino e duas 
crianças. Os participantes se apresentaram ao grupo, falaram sobre sua vida pessoal, como chegaram ao 
Conjunto e indicaram coisas que gostam e que não gostam no local. Foi preenchido um formulário com 
perguntas abertas e fechadas sobre formação familiar e impressões sobre o Conjunto. Também foi 
desenvolvida uma dinâmica onde os participantes desenharam seus pés em uma folha em branco e 
expressaram o que significa o chão em que vivem. Ao final, foi feita uma reflexão coletiva sobre a 
importância da união da comunidade na conquista de direitos. 

Estão previstas mais 3 oficinas a serem desenvolvidas. A segunda oficina consiste na realização 
de uma caminhada pelo conjunto com os moradores narrando sua percepção do local, indicando o que 
tem de bom e o que falta no território. Já a terceira oficina objetiva-se à construção de um mapa com 
ilustrações, palavras e frases, pelos moradores, que desenhe o território sob a ótica dos moradores. Por 
fim, a quarta oficina será o momento de apoiar os moradores na formulação de propostas de melhoria do 
local para serem enviadas ao Poder Público. 

Com a finalização das oficinas pretende-se despertar entre os participantes a convivência 
comunitária para que possam  participar dos diversos canais de participação e reinvindicação de direitos 
no município para possam buscar alternativas de melhorias no território em que vivem. E por fim, será 
finalizado o projeto com a publicação de um artigo construído por meio de um relato de experiência, 
abordando cada passo do projeto e os seus resultados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A extensão universitária é uma importante aliada na construção da interação entre a comunidade 

acadêmica e a sociedade. O Projeto Tecendo Histórias, a partir desse princípio, em parceria  com o CRAS 
Zona Leste vem desenvolvendo com as famílias do Conjunto Ettore Giovine, oficinas socioeducativas 
pautadas na perspectiva de construção da política de assistência social como direito, despertando a 
convivência comunitária e promovendo assim a ampliação dos limites de participação dos moradores 
daquele território e na sua construção.  

Embora ainda não possam ser apresentados os resultados da aplicação do projeto, tendo em 
vista que as oficinas ainda estão sendo executadas, espera-se que, por meio da extensão universitária, 
ocorra a aproximação entre a universidade e a comunidade do Conjunto Ettore Giovine e que seja um 
primeiro passo para mudanças no território. 
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