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Introdução: O presente trabalho surgiu da necessidade de falar e expor a temática da
violência sexual contra crianças e adolescentes, haja vista a cidade de Ipatinga, em
2018, ocupar o segundo lugar no ranking das cidades mineiras onde houve a  maior
ocorrência de casos de estupro, ao passo que, através dos dados alarmantes, viu-se a
necessidade de agir. Assim, buscando combater o grande número de casos de
violência, nasceu o projeto de extensão "Conscientizar para Erradicar”. Objetivo: As
reflexões contidas neste trabalho têm por objetivo esclarecer e difundir na malha social
informação capaz de identificar e auxiliar as crianças que podem ser vítimas de atos
violentos. Outrossim,  a investigação tem como proposta  difundir o tema nas mídias
sociais. Metodologia:  Considerando a necessidade de trazer familiaridade à questão da
exploração sexual infanto juvenil, a pesquisa exploratória desenvolvida terá como
meio de disseminação a plataforma Instagram. Sendo esta ferramenta o meio mais
descontraído, o grande números de acessos possibilitará a coleta de informações e
postagens interativas com a comunidade . As postagens serão feitas na página do
projeto e serão usadas igualmente as contas pessoais dos extensionistas  para a
realização de perguntas e enquetes aos usuários do aplicativo. Os posts terão caráter
informativo e educacional, apresentando ao público dados atualizados. Resultados:
Não tem Conclusão: O projeto apresentado possui o intuito de  democratizar  as
informações acerca do tema, disponibilizando à toda sociedade e, em especial às
crianças e adolescentes,   mecanismos eficientes para  identificar a  prática da violência
sexual e  combatê-la de maneira correta e segura.
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