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RESUMO Este artigo tece reflexões sobre o projeto de extensão em interface com a pesquisa:

“Juventude, Educação e Direito: uma ação de intervenção no Centro Socioeducativo”. A proposta

tem por objetivo contribuir para que jovens em privação de liberdade, agentes, professores e

estudantes dialoguem e (re) elaborem saberes políticos ligados à educação, juventude e direitos

humanos. Trata-se de trabalho teórico-empírico com abordagem qualitativa que toma como

fundamento as discussões de juventude de Dayrell (2003, 2007) e Leccardi (2005) e as

contribuições de Arendt (2008) e Freire (2008) para pensar a formação política. Como

pesquisadoras e orientadoras dos estudantes de diversos cursos nos sentimos provocadas a pensar

nas dimensões e possibilidades que esta inserção no campo oferece para a formação de jovens

estudantes enquanto sujeitos políticos, no encontro com outros jovens. Palavras-chave: Pesquisa

e Extensão, Juventude, Privação de Liberdade ABSTRACT This article creates reflections on the

extension project and interfaces with the research: “Youth, Education and Law: an intervention

action of educational correctional system”. The proposal intends to contribute to young people in

deprivation of liberty, agents, teachers and students to dialogue and develop political knowledge

related to education, youth and human rights. This is a theoretical and empirical work with

qualitative approach based on youth discussion of Dayrell (2003, 2007), Leccardi (2005) and the

contributions of Arendt (2008) and Freire (2008) to think about political formation. As researchers

and mentors of students of various courses we feel provoked to think about the dimensions and
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possibilities that this insertion in the field provides for the formation of young students as political

subjects, the encounter with other young people. Key-words: Extension, Research, Youth,

Deprivation of Liberty

INTRODUÇÃO O presente artigo apresenta um relato de experiência de professores

pesquisadores da Universidade Vale do Rio Doce no campo dos estudos sobre vulnerabilidades,

violência, educação social e juventudes. O projeto de extensão em interface com a pesquisa:

“Juventude, Educação e Direito: ação de intervenção num Centro Socioeducativo” desenvolvido no

Centro Socioeducativo São Francisco de Assis, localizado em Governador Valadares- MG é objeto

deste estudo que problematiza esta atividade de pesquisa e extensão como possibilidade de

formação de jovens estudantes. Estão envolvidos neste projeto professores dos cursos de

Pedagogia, Direito e do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Gestão Integrada do

Território, com formação nas áreas de Direito e Pedagogia, bem como estudantes dos cursos de

Direito, Engenharia Civil, Pedagogia e Psicologia como bolsistas de iniciação científica[i]. Ao olhar

para as experiências oferecidas aos estudantes em sua inserção no projeto, questionamos as

possibilidades da formação destes jovens enquanto sujeitos políticos em contextos de estudos,

discussões e atuação sobre questões das juventudes. O desenvolvimento do projeto foi organizado

em três momentos distintos: planejamento, inserção com intervenção teórica e pedagógica no

campo, e produção de estudos e reflexões sobre as medidas socioeducativas, especialmente a de

privação de liberdade. A proposta de imersão no campo de estudo sustenta o caráter extensionista

do projeto, e o de pesquisa o desenvolvimento de práticas que possibilitem, responder ao

problema proposto[ii]. A ação de intervenção se deu tanto com a equipe técnica do Centro

Socioeducativo, quanto com os jovens nele acautelados. Ao atuar neste campo, os jovens

pesquisadores realizaram registros em diários de bordo a partir das observações realizadas, das

conversas com agentes, educadores e com os outros jovens. Nossa análise neste texto está

centrada nas contribuições da participação neste projeto para a formação política dos estudantes

que também são jovens e que se defrontam com outras juventudes. Portanto, focamos nas

experiências dos estudantes bolsistas no projeto e trazemos como material de análise os registros

feitos por eles nos diários de bordo. No caminho de propor essas reflexões buscamos dialogar com

autores que nos ajudam a compreender a condição juvenil e atuação com as juventudes, e outros

que contribuem para uma compreensão da formação de sujeitos políticos. A partir de Dayrell

(2003, 2007) e Leccarddi (2005) foi construído um referencial para estudos e práticas ligadas ao

projeto citado, entendendo a juventude como uma invenção moderna, que deve ser compreendida

na perspectiva da diversidade, das possibilidades de diversas juventudes. Autores da Sociologia da

Juventude que fundamentaram o projeto, contribuíram para olhar condições e situações juvenis.

Partimos da perspectiva que
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[...] existe uma dupla dimensão presente quando falamos em condição

juvenil. Refere-se ao modo como uma sociedade constitui e atribui

significado a esse momento do ciclo da vida, no contexto de uma dimensão

histórico-geracional, mas também à sua situação, ou seja, o modo como tal

condição é vivida a partir dos diversos recortes referidos às diferenças

sociais – classe, gênero, etnia etc. (DAYRELL 2007, p. 1108) Assim podemos

dizer de diferentes juventudes, realidades, possibilidades, continuidades e

descontinuidades, desafios e perspectivas em pensar um projeto de futuro.

Não no sentido de um projeto de futuro como um planejamento rígido,

calculado, estrategicamente elaborado e preparado em um processo linear

de construção. O projeto de futuro depende de um “campo de

possibilidades” (LECCARDI, 2005), e está ligado à dimensão do “sentido do

agir”, de uma proposta para determinada esfera da vida em que se busca

organizar ações e empreender esforços para a realização do que se propõe.

No diálogo com estes autores foi possível pensar essas possibilidades,

construir análises sobre os jovens estudantes pesquisadores atuando com

jovens acautelados em um cento socioeducativo, no encontro de juventudes,

em um projeto de pesquisa e extensão que se insere, para os estudantes

bolsistas, no bojo das diversas experiências formativas da universidade. O

recorte na formação dos estudantes bolsistas de iniciação científica

inquietou-nos no sentido da formação política destes jovens oriundos de

diversos cursos de graduação, diversas áreas do conhecimento que ao

ingressarem na universidade e se prepararem para uma atuação profissional

precisam conhecer a realidade com a qual se defrontarão como

profissionais. Propomos aqui definir essa formação a partir de Arendt (2008)

e Freire (2008), autores que nos deram elementos para, ao revisitar as

experiências registradas nos diários de bordo da equipe, pensar e discutir o

objeto da nossa reflexão. A teoria política de Hannah Arendt é o alicerce

para pensar a formação do sujeito político na universidade. Para Arendt

(2008) só há liberdade no espaço público, quando atuamos em favor de

interesses coletivos, quando agimos e nos comunicamos no espaço da

coletividade, nos tornamos mais humanos e mais políticos. Uma atuação que

também na perspectiva freireana entende a importância do conhecimento

não apenas para observar o mundo, mas para nele, e em favor dele,

intervir. "Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na

objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não
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é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém

como sujeito de ocorrências." (FREIRE, 2008, p. 77). Nesse espaço do agir

problematizamos que contribuições esses movimentos de pesquisa e

extensão, no encontro de juventudes oriundas de contextos sociais

diferentes são confrontadas com diferenças sócio históricas que tanto podem

ser fatores de aproximação quanto de distanciamentos e preconceitos. Tal

movimento traz significativa possibilidade de formação crítica e política para

os jovens bolsistas de iniciação científica e para os jovens acautelados,

provocando-os a pensar a representação social das juventudes que os

identifica e ao mesmo tempo difere. Para tecermos nossas reflexões

apresentaremos o projeto e os sujeitos que o fizeram concretude,

atribuindo-lhe os sentidos da prática. Em seguida traremos nossas leituras

dos diários de bordo dos bolsistas em diálogo com os autores que nos

possibilitaram pensar juventudes e pensar a formação política.

UNIVERSIDADE "ALÉM-MUROS": uma proposta de pesquisa e

extensão A atividade de pesquisa/extensão em pauta é realizada em uma

Unidade Socioeducativa localizada na comarca de Governador Valadares,

que abrange aproximadamente 15 municípios e que atualmente atende em

torno de 120 jovens de 12 a 20 anos, em cumprimento de medida

socioeducativa. A instituição conta com aproximadamente 200 profissionais

compreendendo equipe técnica, diretiva e de agentes socioeducativos. Nesta

Instituição pesquisada há uma escola pertencente à Rede Estadual de ensino

que oferece todas as etapas da educação básica. Os sujeitos participantes

da ação são todos os jovens em cumprimento de medida socioeducativa, em

de privação de liberdade, organizados em grupos de aproximadamente 20

jovens. O Projeto prevê etapas de intervenção: formação teórica de todos os

profissionais que atuam na Unidade; realização de oficinas com os jovens; e

formação dos profissionais que atuam na Escola. As etapas apresentam

objetivos diversos. O trabalho com os profissionais pretendeu desenvolver

uma prática profissional dentro do Centro socioeducativo, imbuída da

responsabilidade educativa de cada um dos agentes socioeducativos e

técnicos que muitas vezes atribuem à escola e família esta tarefa. A

intervenção junto aos jovens pretendeu desafiá-los na construção de

projetos de vida desvinculados algumas vezes das histórias de suas famílias

e ou amigos. A última etapa, ainda não iniciada, pretende ajudar a escola a

elaborar um projeto pedagógico que atenda a necessidade e especificidade
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do contexto de privação de liberdade. O presente relato apresenta

resultados parciais do projeto de extensão e pesquisa cuja etapa inicial

deu-se em abril de 2015 com a realização de curso para os agentes e toda

equipe técnica que atua direta ou indiretamente com os jovens durante o

cumprimento da medida socioeducativa de privação de liberdade. As

práticas, seus sentidos reconstruídos a partir dos sujeitos nela inseridos, os

diálogos com estudos da Sociologia da Juventude, as múltiplas articulações

possibilitadas nos dariam larga diversidade de recortes possíveis para

estudo, reflexões e aprofundamentos, como feito pelos bolsistas ao

buscarem objetos de estudo ligados à sua área de formação. Escolhemos,

contudo, olhar para formação dos estudantes bolsistas, também jovens, que

vivenciam o projeto no universo de suas experiências formativas. Pensar os

processos formativos a partir de Arendt (2008) implica em cumprir a função

educativa de apresentar o mundo aos jovens, de forma que estes possam se

sentir responsáveis por este mundo e, como novos sujeitos que se inserem

no espaço político, empreender mudanças na realidade social. A formação

de jovens profissionais no campo das ações sociais oferece um conhecer e

agir no mundo já se responsabilizando por ele. A forma como o grupo se

constitui reflete o desenho interdisciplinar da proposta, assim, tudo que se

apresenta está fundamentado como está no projeto original. A equipe é

composta por cinco professores das áreas de Direito e Pedagogia. Pedagogia

e de quatorze bolsistas, como já dito, estudantes dos cursos de Direito,

Engenharia, Pedagogia e Psicologia. O desenho de uma equipe

multidisciplinar consolida uma a perspectiva interdisciplinar da articulação

entre pesquisa e extensão, através de um projeto que atua em um contexto

social, um campo que é pedagógico e também político. Ao mesmo tempo em

que oferece a possibilidade de uma formação interdisciplinar, articulação

teoria e prática, produção de saberes e inserção no campo social, a

universidade cumpre com sua responsabilidade e pertinência, como

reivindica Sobrinho (2005) quando afirma:

A questão da ética da educação superior – sejam as instituições mantidas

com recursos do erário ou pela iniciativa privada – reside no sentido público

e social de suas funções. A formação, além de capacitação profissional e

preparação para os aspectos práticos da vida, significa também a promoção

de valores, desenvolvimento moral e intelectual, autonomização do sujeito,

participação na vida social, cidadania. A formação, razão essencial da
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educação, constitui-se pela relação que os indivíduos mantêm entre si,

mediados pelo conhecimento e orientados por valores, que são patrimônios

públicos. (p. 91-92) O caráter público e social da universidade manifesta-se,

sobretudo na formação que oferece em suas práticas, nas ações no espaço

público e se consolida quando essas ações são também formativas, como a

proposta aqui relatada em que foram realizados quatro módulos com os

agentes do Centro Socioeducativo, com os seguintes temas: Educação e

Direito; Aconselhamento; Juventude; Diz aí profissionais, qual o X da

questão?

(Identidade). Ao longo dos trabalhos relativos à primeira etapa com os

profissionais da Unidade, a equipe percebeu a necessidade de iniciar a etapa

com os adolescentes, antes de terminar os módulos com os profissionais. A

intenção desta modificação no cronograma do projeto foi provocar maior

envolvimento dos profissionais da Unidade na formação educativa dos

jovens por eles atendidos e verificar como esta interação fora do campo da

segurança iria ocorrer. Assim, interrompe-se o trabalho com os profissionais

para iniciar a etapa de trabalho com os adolescentes. Em novembro de 2015

foi realizado o primeiro ciclo de oficinas com 20 adolescentes em final de

cumprimento da medida, selecionados pela equipe técnica e direção da

Unidade, cujas discussões foram centradas em torno das temáticas da

Identidade, da escola e das perspectivas que os jovens vislumbram para si,

como projeto de futuro. Conforme Leccardi (2005) a condição juvenil pode

ser pensada como um espaço de construção das identidades nos diálogos

que estes sujeitos estabelecem com a ideia de um tempo vindouro,

emergindo assim a ideia de projeto de futuro. A partir de diversos olhares,

através das lentes de cada área do conhecimento envolvida no projeto, os

bolsistas recortaram diferentes objetos de estudo que lhe possibilitaram

atribuir novos sentidos à sua formação, ao se inserirem nos espaços do agir,

das ocorrências, como abordam Arendt (2008) e Freire (2008). Neste

exercício de reflexão teórica a experiência de ser bolsista em um projeto de

pesquisa aparece como inspiradora para a escrita deste artigo que discute a

formação profissional por meio do envolvimento na prática da pesquisa e

extensão. Destaca-se que desde o início do projeto os estudantes envolvidos

demonstraram ricas contribuições para a realização do trabalho, trazendo

das diversas áreas de formação saberes que deram forma às práticas, o que

fortaleceu a proposta uma vez que "[...] a interdisciplinaridade está sendo
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entendida como uma condição fundamental do ensino e da pesquisa na

sociedade contemporânea". (THIESEN, 2008, p. 550). Uma reflexão que se

deu na prática, para além dos espaços da própria universidade,

possibilitando experiências além muros que articuladas a ensino, pesquisa e

extensão constituíram-se objeto da formação de profissionais

comprometidos com as questões sociais. Percebemos que ao tomar posse de

significados expressos em diversas formas, o jovem os aplica a seu universo

de conhecimento sobre o mundo, a seu modo particular de “recortar” sua

experiência. A partir disto, suas vivências afetivas são refletidas em suas

palavras que recheiam o diário de bordo com preciosas contribuições para o

campo da formação profissional, algumas delas citadas neste artigo como

fundamento de nossa proposta de reflexão. As percepções passam a romper

os limites de sua área de estudo, a visão ultrapassa o que os olhos veem.

Logo nos primeiros módulos os bolsistas já se integraram na proposta e se

tornaram atentos observadores das mudanças de comportamento dos

agentes e profissionais e ao efetuarem registros no diário de bordo já

demonstraram a capacidade de documentar. Há conhecimentos que

somente a vivência da experiência é capaz de possibilitar, determinando

uma formação diferenciada do aluno e sua postura no desempenho das

funções profissionais e humanas. Sobrinho (2013, p. 109-110) nos esclarece

que:

Formação cidadã e capacitação profissional são aspectos co-essenciais,

mutuamente referenciados e solidariamente constitutivos do sujeito social.

Cidadãos-profissionais ética e tecnicamente responsáveis e qualificados são

os principais atores do fortalecimento econômico e, inseparavelmente, do

desenvolvimento da nação. Neste sentido, os bolsistas são desafiados a

assumir posturas cidadãs assumindo inclusive a condução das oficinas de

formação dos profissionais do centro e de formação dos jovens, sempre

numa postura crítica e reflexiva, como verdadeiros educadores sociais,

conscientes de sua capacidade de intervenção na realidade. As anotações

dos bolsistas de percepções e reflexões sobre a experiência nos

possibilitaram alguns recortes que nos ajudaram a refletir sobre a formação

dos estudantes envolvidos no projeto. Nos registros dos estudantes

encontramos elementos do diálogo, da ação, da interdisciplinaridade e da

construção de saberes que caracterizam a nossa compreensão sobre a

formação do sujeito político. Para Arendt (2009) o senso comum é o

19/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/formacao_no_ensino_superior_o_encontro_de_juventudes_em_um_projet.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.7-17,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



compartilhar pensamentos, ideias, tendo a linguagem como bem comum

que possibilita essa interação, sendo que a interação em espaço público em

si já é ação política. O agir que se constrói nas interlocuções, nos diálogos,

na interação com o outro, e que se articula a conhecimentos do campo da

sociologia para intervir na realidade social. Uma intervenção que vem dos

novos (ARENDT, 2009), dos jovens e suas possibilidades de renovar, de

repensar o mundo e construir novas realidades. SUJEITOS DA FORMAÇÃO

EM FORMAÇÃO: inferências sobre o vivido Professores e bolsistas foram

também desafiados a analisar os resultados das atividades educativas

realizadas por meio da observação das mudanças de comportamento dos

sujeitos envolvidos. Como resultado positivo do desenvolvimento desta

habilidade os estudantes demonstraram perceber, por exemplo, o tipo de

relação de confiança que foi estabelecendo entre os agentes e a equipe

organizadora e que essa confiança já representava resultado da intervenção

proposta no Projeto: “O elo dos profissionais do Centro tem se estreitado, o

comportamento deles em nossa presença já é de quem se sente mais

confortável” (DIÁRIO DE BORDO, estudante Psicologia, p.14). Os estudantes

se sentiram à vontade para realizarem leituras que dialogassem com sua

área de formação, manifestando suas percepções e opiniões, frente às

provocações das oficinas/dinâmicas. Tais percepções só se tornam possíveis

a partir do contato dos bolsistas com toda a preparação para as oficinas e do

embasamento teórico que lhe é indicado. Neste momento, teoria e prática

se efetivam de forma explícita e o aprendizado ultrapassa os limites do

momento vivenciado. A Universidade passa a dividir com outros espaços

sociais a produção, distribuição e aplicação do conhecimento. As

experiências vividas se transformam em bases de conhecimento, de valores

e de organização dos processos formativos da construção jamais acabada

dos sujeitos ao longo de sua vida. Como observou um dos bolsistas ao

registrar a formação dos agentes: "Já caminhando para o fim do primeiro

momento, observamos que grande parte deles escolheu criança e trouxeram

a infância para os relatos, alguns lembram com saudade no olhar e na

linguagem corporal, outras com menos, mas com um o senhor que

comentou 'A vida passa'”. (DIÁRIO DE BORDO, p.14). Para a preparação das

oficinas com os adolescentes foi necessário levar os estudantes a conhecer a

realidade do Centro Socioeducativo por meio de visita na Unidade campo de

estudo do projeto. Só o contato com a realidade é capaz de incitar a
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formação cidadã e crítica completa a que se propõe a Universidade. A partir

de tais visitas no Centro socioeducativo, já começam a compreender a

questão prisional, a real função do sistema socioeducativo conseguindo

opinar de forma crítica quanto à sua efetividade.

Destaco a perplexidade. Apesar de não ser nenhuma novidade a

precariedade das instituições estatais que cuidam deste serviço, e de minhas

experiências de visitas a centros prisionais de adulto; o contato direto com

esta realidade voltada especificamente para o adolescente me deixou

impactado. De fato passo, a considerar ainda mais insana a ideia da redução

da maioridade penal. Definitivamente, estruturas que não colaboram em

nada para um processo de ressocialização (DIÁRIO DE BORDO, p. 17/18)

Novos campos do saber despontam e a inquietação pela descoberta é

evidente. O contato com a realidade, enquanto nela intervém, é "tarefa

incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que

simplesmente a de nos adaptar a ela." (FREIRE, 2008, p. 77), fortalece o

aprendizado e ao mesmo tempo possibilita novas descobertas, desperta o

interesse por novos conhecimentos, e aqui a interdisciplinaridade se mostra

evidente: “Como não entendo bem as estratégias de segurança aplicadas,

gostaria de saber mais sobre isto. [...] Curiosidade quanto ao planejamento

e execução das atividades desenvolvidas com os internos no cotidiano”

(DIÁRIO DE BORDO, ). Capacidade de fazer leitura de ações e olhares, com

novos campos do saber se manifestando de inúmeras formas. O processo

educativo é permeado por saberes e experiências heterogêneas,

determinante na formação holística do acadêmico. “Destaco aqui também, a

arte como forma de passar o tempo e chamar atenção, demonstrada por

dois adolescentes, nos trabalhos realizados por eles sobre a família, percebo

o desejo deles de terem uma família estruturada”. (DIÁRIO DE BORDO, p.

20) Os bolsistas manifestam um agir crítico, reflexivo e propositivo, na

perspectiva de desenvolverem ações formativas que partam da realidade

com que são confrontados:

Uma grande oportunidade de experimentarmos nossas discussões feitas em

sala. Aplicarmos o que acreditamos, unindo vários saberes (pedagogia,

psicologia, direito, etc) em torno dessa meta(...) Quando realizei estágio na

APAC [Associação de Proteção e Assistência aos Condenados] semestre

passado, isso ficou muito evidente, essas pessoas tem necessidades em
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serem ouvidas e valorizadas. (DIÁRIO DE BORDO, p. 9) Foram muitas as

reflexões que emergiram dos estudantes que evidenciam o processo de

reconstrução dialógico, educativo e libertador proposto por Freire (2008)

para a educação de si e do outro. "A razão ética da abertura, seu

fundamento político, sua referência pedagógica; a boniteza que há nela

como viabilidade do diálogo." (p. 136).

[...] não podemos cair na tentação de reproduzirmos um modelo

mecanicista, linear. Por este eles já passaram e fracassaram (...) Mário

Otoboni idealizador do método APAC trabalha com a perspectiva de que

"todo Homem é maior que o seu erro”. (...)

E eu de fato com base nesse ensinamento e em tudo que tenho pesquisado

e lido a respeito acredito que é por aí. Passa por aquilo que a Eunice nos

disse na nossa oficina sobre o cinema comentado. Precisamos reeducar a

nossa forma de olhar para o outro. (DIÁRIO DE BORDO, p. 38) A ideia de

realizar a intervenção foi se consolidando com a teoria e a partir do que ela

possibilitava aos estudantes em termos da problematização e reconstrução

da própria prática: “mais não podemos na ansiedade de fazer, atropelar os

processos, isso como o José[iii] enfatizou, a escola com seu currículo

tradicional já faz, nós, no entanto, temos que ousar fazer a diferença”.

(DIÁRIO DE BORDO, p. 40).

A cada visita ao centro socioeducativo, a cada conclusão das oficinas, todos

os envolvidos saíam de lá envoltos em desejos, expectativas e prospecções.

Eu queria ser uma borboleta e andar por lá só p ouvir os comentários; Vim

embora feliz... E angustiado. Aqueles meninos são preciosidades, ávidos

pela escuta, pela oportunidade (DIÁRIO DE BORDO, p. 52). A percepção de

que fazer juntos gera comprometimento e o aprendizado se efetiva também

por vínculos. A perspectiva do trabalho em equipe é evidenciada, assim

como, o envolvimento multiprofissional e tais experiências significam

mudança não apenas na formação dos estudantes, mas, principalmente, na

construção de uma nova visão do profissional que a universidade está

formando, livre de uma educação alienada e fragmentada. Sutilezas

percebidas e registradas revelaram também a sensibilidade dos bolsistas.

Outros se mantinham em silencio, e dentre eles tinham os que se

comunicavam através das mãos. ... ainda no findar desse dia percebi que
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alguns tinham um desejo de ficar para nos ajudar a guardar algumas coisas.

Diante disso também percebi a necessidade de se fazerem pertencentes a

algo que os tirassem da rotina. (DIÁRIO DE BORDO, p. 70) Percebemos o

pensamento crítico aflorado, saltitante, deixando a formação da consciência

cidadã, identificar no outro a humanidade, inclusive nos aspectos em que

são discriminados. “Percebi diante disso que embora eles estejam em

privação de liberdade e exclusos com olhares punitivos e discriminatórios da

sociedade, demonstram querer o respeito do próximo, fazem questão de

enfatizarem isso. ” (DIÁRIO DE BORDO, p. 29.).

Confesso que esse foi um dos módulos que senti o desejo fortemente de

ouvi-los mais. Foram universos e gestos de palavras pequenas que

demonstravam muito. A frase do adolescente me deixou bastante a pensar

sobre como é importante para eles mesmo em situação de privação ser

tratados dignamente. Então também fiquei pensando sobre o quanto a

sociedade discriminou e os tratou como lixo, e o quanto isso influenciou em

cada decisão que eles chamam de destino. (DIÁRIO DE BORDO, p. 45).

Através de experiências externas à sala de aula, unidas às inúmeras leituras

a que se submete, o aluno tem condições de fazer reflexões crítico-teóricas,

vivenciando o aprendizado adquirido dentro da sala de aula de forma mais

real e efetiva. O conhecimento se amplia e a cultura geral do aluno também,

o que favorece atitude investigativa, visão crítica e compromisso social.

Comecei a acreditar ainda mais na teoria de Aron Back – Teoria Cognitiva

Comportamental sobre os pensamentos disfuncionais, que para ter base e

ser formada uma crença precisa que aconteça várias vezes o mesmo fato

para que assim o indivíduo tome como crença nuclear aquela ação

disfuncional. Acredito que por muitos deles terem falado tão fortemente que

era obra do destino pode ter sido partido desse princípio. (DIÁRIO DE

BORDO, p. 29). Sentimento de fazer parte do grupo, de confiabilidade no

outro, capacidade de fazer algo pelo outro. Aprendizado pelo diálogo com o

outro, partilha de experiências. A certeza que a realidade não é estática é

passível de mudança pela ação como preconiza Freire (2008, p. 75). As

múltiplas faces do aprendizado são ressaltadas, possibilitando práticas

educativas inovadoras, capazes de promover motivação e despertar a

capacidade criativa dos alunos.
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O clima do terceiro dia estava totalmente leve, os adolescentes não nos

olhavam mais como estranhos, nos tratavam como parte do Centro

Socioeducativo. No dia anterior ao terminarmos o módulo, vários deles

permaneceram no refeitório enquanto guardávamos os equipamentos, eles

perguntavam qual curso fazíamos na faculdade, onde moramos e por quanto

tempo ainda permaneceríamos com a oficina “diz aí”. A professora Eunice

propôs que no terceiro dia acabaríamos mais cedo para o momento de

diálogo com eles. Foi uma surpresa para nós a aceitação deles tão

precocemente conosco. (DIÁRIO DE BORDO, p. 30). O segundo ciclo de

oficinas com os adolescentes aconteceu em abril de 2016, contando com

quatro módulos: Identidade; (des)construção de regras; O valor da escola

como espaço de empoderamento do sujeito e, finalizando, Quem eu fui,

quem sou e quem eu quero ser?

Das atividades desta formação dos jovens privados de liberdade saímos

todos reformados, mexidos em nossas convicções e certezas, desafiados a

reconhecer nossa incompletude. Que como seres inacabados estamos em

constante busca social e somos continuamente desafios a agir no mundo

(FREIRE, 2008, p. 50-59).

Pessoal, essa experiência não só comoveu mas também nos moveu, nos

tirou do próprio lugar... isso sim, valeu e valerá a pena

Penso muito em todos os envolvidos. O desafio pra todos nós são relações

mais e mais humanizadas! E vejo que isto tem sido alcançado. Confesso que

há algo que ainda me incomoda. Precisamos ter contato com aqueles e

aquelas que serão possíveis referências pra eles quando saírem de lá

(família, amigos, etc). (DIÁRIO DE BORDO, p. 80 ) Ao ampliar-se a

contextos que oportunizam a ação no espaço público, a universidade

oferece, no campo das relações políticas, o agir em prol da coletividade que

reivindica Arendt (2008) para a formação de nossos jovens. Um agir que se

constrói nas interlocuções, articuladas a uma base teórica sólida,

possibilitando um olhar amplo dentro da área de atuação. O campo de ação

passa a ser vivido pelos estudantes envolvidos, não mais como espaço de

intervenção, mas, como espaço de aprendizagem que em nenhum outro

lugar seria tão fértil em formar a prática do profissional menos ensoberbado

de certezas:
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Eii pessoal. Chegando agora aqui... Olhem, pra mim, foi uma oportunidade

riquíssima de aprendizagem pessoal e coletiva. Criamos nossa identidade

enquanto um grupo coeso, respeitoso e coletivo. Além de super alto astral.

Pessoalmente trago comigo um novo olhar sobre o território da privação de

liberdade, um olhar mais humanizado. Para, além disso, pude refletir sobre

mim mesmo, sobre quem eu sou o que concebo como liberdade, futuro...

enfim, acho que aprendi mais do que contribui, mas no pouco q pude fazer o

fiz com muito amor e carinho por tudo o que este projeto representa.

(DIÁRIO DE BORDO, p. 82) Reflexões aprofundadas para além do proposto.

Capacidade de problematizar o conhecimento. A universidade rompe o

espaço da aprendizagem, sai de seus muros e a sala de aula ganha novo

contexto totalmente ligado às experiências vivenciadas, capazes de provocar

inúmeras reações, e proporcionar aprendizado em diversas áreas e

disciplinas. Percebemos a busca por novos conhecimentos que extrapolam a

área específica de formação acadêmica, bem como, a interação entra as

diversas áreas. Nos dizeres de Neta e Alves (2016, p. 229): "A apreensão do

conhecimento deve acontecer de maneira ampla, não podendo

fundamentar-se no saber unilateral, mas em interação com o outro." Para as

autoras é nesta interação que reside a qualidade dos processos de ensinar e

aprender. Os defensores de interdisciplinaridade argumentam que

abordagens disciplinares para a educação são reducionistas e dividem o

conhecimento ao invés de gerar explicações abrangentes do mundo.

Defendem que a abordagem interdisciplinar busca entendimentos holísticos

do mundo social e natural (FAZENDA, 2003; FOUREZ, 2001) e que, ao

favorecer a formação educacional em abordagem interdisciplinar, é

desenvolvida uma série de habilidades intelectuais que incluem as de

resolução de problemas, de reflexão fundamentada, de síntese e integração

e de pensamento crítico. Acreditam que ao desenvolver a capacidade de

empregar várias perspectivas de analisar os problemas é incentivado: o

respeito pelas percepções dos outros; a vontade e capacidade de questionar

suposições sobre o mundo e sobre si mesmos; a expansão de horizontes e

visões dos estudantes; a capacidade de pensar de forma criativa e

inovadora. Como resultado, tais autores argumentam que o estudo

interdisciplinar é uma excelente preparação para o papel de cidadão e

trabalhador em uma sociedade plural, tecnológica e democrática. A inserção

dos bolsistas neste projeto de pesquisa/extensão possibilitou a articulação
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de teorias e experiências, atuações em espaços sociais. Entendemos que

este movimento contribui para a formação desses jovens estudantes como

sujeitos de sua cidadania. São caminhos e possibilidades para uma formação

política de profissionais responsáveis, com senso crítico e atuação pautada

na ética, nos valores humanos, capazes de contribuir para a construção de

uma sociedade globalmente melhor. CONSIDERAÇÕES FINAIS A

articulação entre pesquisa e extensão em torno da formação profissional,

incorporando e integrando diversas áreas promove uma formação para além

da formação técnica. Vai além dos sujeitos envolvidos, pois transforma,

como processo educativo, professores, estudantes, agentes e jovens. As

aprendizagens políticas e conceituais que os jovens estão tendo, a

revisitação de suas concepções, se deram a partir de outro lugar, a sala de

aula ganhou outro olhar. A compreensão deles avança nos aspectos da

interdisciplinaridade e no processo ensino/pesquisa/extensão e em relação a

vida que é produz e é produzida de diversas formas. A experiência relatada

é interdisciplinar pelas possibilidades de encontro com professores e

estudantes de diferentes áreas do conhecimento, e pelo desenvolvimento de

atividades que exigiam saberes diversificados. E é, formação do sujeito

político, porque os estudantes além de confrontados com as mazelas sociais

são desafiados a se posicionarem enquanto cidadãos em relação a elas,

mediados pelo encontro teoria e prática que a experiência possibilitou.

Diante do compromisso com a formação profissional assumido pelas

Universidade é preciso atentar-se para a questão da possibilidade de uma

formação do sujeito político que faça com que o estudante volte a si, ao seu

próprio processo formativo, dos seus pares, e aos caminhos e possibilidades

profissionais que abrem para jovens que inseridos numa realidade de

pesquisa e extensão como o possibilitado pelo projeto em comento,

assumam as questões sociopolíticas como tão importantes quanto os

conteúdos específicos de suas áreas de formação. As reflexões sobre as

práticas confirmaram um potencial formador de sujeitos políticos em

atividades que articulam pesquisa e extensão no diálogo entre juventudes

que se encontram marcadas pelas condições e situações juvenis. Além das

possibilidades de despertar, na formação sociológica e filosófica (e porque

não pedagógica e antropológica) a percepção e sensibilização para as

questões políticas e sociais, há que se investir também no caráter

direcionador e potencializador daqueles que já mostram com este interesse.
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Daí a força da extensão e da pesquisa na elaboração de saberes e na criação

de movimentos sociais recriadores da formação do sujeito político. A

inserção no projeto de pesquisa e extensão traz para a formação dos

bolsistas jovens a possibilidade de serem "sujeitos de ocorrências" (FREIRE,

2008) ao se inserir e intervir na realidade como processo de elaboração de

conhecimentos, como movimentos estudantis de produção de saberes, de

formação do sujeito político. Através de tais experiências a universidade se

fortalece em sua responsabilidade social. Tanto a formação de pessoas

capazes de compreender a complexidade do mundo em que vivem, de

prever cenários de possibilidades, interrogar sobre os sentidos dos

processos sociais e contribuir para a construção de uma real sociedade do

conhecimento, para além da economia do conhecimento, quanto dos

encontros que promove ao articular pesquisa e extensão, universidade,

comunidade e juventudes que dialogam, que se percebem e que se

repensam, comunicam, compartilham. Juventudes em diferentes contextos,

mas com características comuns que aproximam sujeitos e percepções,

entrecortadas pelas diferentes condições que se manifestam, acabam por

provocar processos mútuos de reflexões no processo contínuo de ensinar e

aprender. “A juventude constitui um momento determinado, mas não se

reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma”

(DAYRELL, 2003, p. 42). Ao reconhecer a juventude como um grupo social

na perspectiva da diversidade, da complementariedade e possibilidade

encontros, a proposta deste projeto assume a diversidade como lócus para o

diálogo, a integração, a articulação que contribuem para pensar novas

configurações das relações sociais e dos contextos das juventudes.

[i] O Projeto conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) que

dentre outras coisas, garante bolsa de Iniciação Científica para três estudantes. Os demais

bolsistas participantes do projeto pertencem ao Programa de Bolsa de Iniciação Científica da

UNIVALE em parceria com a FAPEMIG e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

(PIBID) da UNIVALE em parceria com a CAPES.

[ii] Questionamos as possibilidades da formação destes jovens enquanto sujeitos políticos em

contextos de estudos, discussões e atuação sobre questões das juventudes.

[iii] Nome fictício, substituindo o nome do estudante citado no registro original do diário de bordo.
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