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RESUMO – Este trabalho apresenta algumas ações realizadas pelo Programa de Extensão 
“Laboratório de Estudos do Texto” (PROEXT - 2009), o qual tem como principal objetivo delinear 
estratégias para que o professor/pesquisador possa refletir sobre como sua atuação pode ser melhor 
compreendida em termos de comprometimento social quando se trabalha a partir da tríade 
universitária, a saber, com o ensino, a pesquisa e a extensão de forma concomitante. Desse modo, o 
programa mencionado propõe a realização de quatro projetos de forma integrada, sendo eles: 1) 
organização de um livro, 2) produção de 4 edições de um jornal na unidade socioeducativa, 3) 
produção de 4 edições de um jornal no Colégio Epaminondas e 4) pintura de telas. Ressalta-se que 
cada um dos projetos conta com objetivos específicos diversos e, por isso, com metodologias 
diferentes. Entretanto, pode-se afirmar que em comum buscam propiciar momentos de diálogo entre 
adolescentes em conflito com a lei e outras esferas sociais, uma vez que se prevê, nos projetos, a 
organização de um livro com os textos produzidos pelos adolescentes, a produção de jornais com 
temas do interesse dos alunos, os quais irão circular dentro e fora das unidades socioeducativas, 
bem como a pintura de telas, as quais se constituem como uma forma de expressão para esses 
adolescentes.  Sobre os resultados, ressalta-se que, com os projetos, perceberam-se avanços em 
relação à leitura e à escrita dos adolescentes, pois o projeto também previa o trabalho com essas 
modalidades de modo a propiciar a ampliação do letramento destes. Além disso, salienta-se, sobre os 
resultados específicos de cada projeto, que o livro, com os textos produzidos pelos adolescentes, 
está em fase de editoração, que o jornal também está nessa mesma fase e que foi realizada uma 
exposição com as telas pintadas pelos adolescentes no mês de fevereiro de 2013. 
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Introdução 
 

Com este trabalho, pretende-se apresentar o programa de extensão intitulado “Laboratório de 
Estudos do Texto” (LET – aprovado pelo MEC - PROEXT - 2009). Considerando que a proposta do 
projeto, como poderá ser melhor compreendido quando os objetivos do projeto forem apresentados, é 
articular propostas que trabalhem com a pesquisa, o ensino e a extensão de forma integrada, ou seja, 
a partir da tríade universitária, torna-se necessário explicitar qual é o entendimento tido em relação ao 
que venha ser o trabalho com a extensão acadêmica a partir dessa perspectiva. 

Dessa forma, torna-se relevante explicar que a extensão também é uma forma de produção 
de conhecimento, uma vez que, segundo Nogueira (2005), 

 
Através da extensão ocorre a troca entre saberes sistematizado - 
acadêmico e o popular, que possibilitará a produção de conhecimento 
resultante do confronto com a realidade regional e nacional, propiciando a 
efetiva participação da comunidade na atuação da universidade. 
(NOGUEIRA, 2005, p.112) 

 
Nesse sentido, entende-se que a extensão se constitui como uma ponte entre a 

universidade e a comunidade, em outras palavras, como uma forma de a universidade sair de seus 
muros e ter uma atuação efetiva na e juntamente com a sociedade. É importante entender que, assim 
como afirma Nogueira (2005), a extensão é um momento de troca de conhecimentos e não de 
repasse de conhecimentos em uma relação na qual o conhecimento valorizado é o oriundo da 
universidade. 

Assim, a extensão também se constitui como uma importante forma de os acadêmicos 
envolvidos terem um contato com situações reais, não ficando detidos a uma formação apenas 
teórica, pois se entende que “A extensão é um processo educativo, cultural e científico que articula o 
ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade 
e a sociedade”. (NOGUEIRA, 2005, p.119). 

A extensão é uma atividade pela qual a universidade pública dá retorno à sociedade e é, 
assim, um meio de a universidade cumprir seu papel social. De acordo com o Fórum de Pró-Reitores 
de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, quando a extensão é entendida como uma 
experiência vivenciada na realidade social e não como prestação de serviços, torna-se também uma 
atividade de ensino, pois há sempre um caráter educativo envolvido. Além disso, envolve a produção 
de conhecimento, como já mostrado, tornando-se assim um trabalho que integra tanto ensino, quanto 
pesquisa. (FORPROEX, 2006). 
 Vale ressaltar que o programa de extensão, por buscar uma formação ampla e ter um grande 
alcance, acaba por ter objetivos específicos diversos, adotar metodologias diferentes e também por 
alcançar vários resultados, os quais, por questão de limitação de espaço, serão abordados 
parcialmente. Assim, este trabalho busca apresentar as ações do projeto desenvolvidas no Centro de 
Socioeducação Dom Bosco, o qual é um dos espaços no qual o projeto é desenvolvido. 

 
Objetivos 

 
Com vistas a ampliar o espaço de discussão acerca do papel das universidades públicas em 

um contexto mais amplo, o programa de extensão “Laboratório de Estudos do Texto” teve como 
grande desafio delinear estratégias para que o professor/pesquisador pudesse refletir sobre como 
sua atuação pode ser melhor compreendida em termos de comprometimento social quando se inclui 
a extensão lado a lado ao ensino e à pesquisa. Por esse motivo, justifica-se o estrato social com o 
qual o projeto se propôs a trabalhar, a saber, o estrato social marginal. É importante esclarecer que o 
projeto buscou discutir com eles e não levar algo pronto para eles. 

Tendo esclarecido tais questões, pode-se dizer que o objetivo geral do programa foi o de 
trabalhar com a leitura e produção escrita de textos verbais e não verbais com menores infratores e 
adolescentes de 8.ª série do ensino fundamental de uma escola de bairro, por meio das quais, foi 
possível discutir questões como identidade e exclusão. 

Para que tal objetivo fosse alcançado, o programa de extensão tem como objetivo específico 
a realização de quatro projetos concomitantemente, são eles: 1) organização de um livro, 2) produção 
de 4 edições de um jornal na unidade socioeducativa, 3) produção de 4 edições de um jornal no 
Colégio Epaminondas, 4) pintura de telas. 

Como já dito, aborda-se, neste trabalho, apenas as ações realizadas no CENSE. Desse 
modo, serão expostos os objetivos de cada um dos projetos realizados nesse espaço específico. 
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Sobre a organização do livro, pode-se dizer que os objetivos consistiram em fazer relatos 
escritos de experiências, produzir textos de diversos gêneros, nos quais os adolescentes pudessem 
se expressar, além de serem propostas atividades de leitura com os participantes pelas quais foi 
possível traçar e ampliar as estratégias de leitura, o que também resulta em outro objetivo, o de 
contribuir para a ampliação do letramento dos adolescentes. Salienta-se que, com a criação de um 
ambiente em que fosse possível realizar um trabalho com o qual os participantes se engajassem e 
que não se constituísse apenas como uma razão para saírem dos alojamentos, objetivava-se a 
produção de textos em que realmente os adolescentes se sentissem à vontade para promover um 
diálogo com a comunidade em geral, uma vez que a proposta era a de escrita de um livro que irá 
circular por vários ambientes.  

Em se tratando da produção de 4 edições de um jornal na unidade socioeducativa, entres os 
objetivos específicos, destacam-se: confeccionar textos diversos para a composição do jornal a fim 
de que os participantes pudessem expressar ações concretas de cidadania, de modo a indicar um 
maior conhecimento sobre o mundo e sobre o veículo que o noticia, dando vazão à necessidade de 
melhoria da comunidade a que pertencem, pela criação de novas práticas sociais. Desse modo, 
também se objetivava o trabalho com a leitura de várias fontes de informação, além de oportunizar o 
acesso e o incentivo à leitura, à escrita, à ampliação de vocabulário e a um pensar crítico sobre a 
sociedade como um todo e sobre o contexto no qual estavam inseridos. 

Em relação ao trabalho com as pinturas de telas na unidade de socioeducação, os objetivos 
específicos foram: compreender a pintura como texto pictórico, conhecer diferentes artistas e suas 
técnicas, conhecer os materiais utilizados na pintura e desenvolver seu traço particular, trabalhando 
juntamente a autoestima e valores de cidadania. Salienta-se que, após o trabalho com a pintura, 
propôs-se uma exposição das telas. 

 
Metodologia 

 
Antes de explicar de que modo ocorreu cada um dos projetos explicados acima, é 

necessário destacar que acadêmicos do curso de Letras acompanharam as atividades propostas por 
cada uma dessas frentes de ação propostas pelo programa LET. Desse modo, esses acadêmicos, 
antes de iniciarem um contato efetivo com os demais participantes, buscaram delinear subsídios 
sobre como atuar diante das situações encontradas durante o projeto. Para isso, ocorreram grupos 
de estudo e de discussão sobre vários temas, entre os quais se destacam: identidade (HALL, 2006), 
letramento (BATISTA, 2007); (BORTONI, 2005); (KLEIMAN, 2005), além da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão (FORPROEX, 2006); (NOGUEIRA, 2005); (SEVERINO, 2004).  

Em relação à organização do livro, coordenada pela professora Djane Antonucci Correa, 
ressalta-se que eram levados textos a fim de que os alunos tivessem a oportunidade de dar a sua 
opinião, de concordar, de refletir e de discordar, o que muitas vezes acaba sendo negado a grupos de 
estratos sociais marginais. Com os textos também foram trabalhadas questões relacionadas à 
ampliação de estratégias de leitura. Ressalta-se também que, em se tratando dos momentos de 
escrita, o atendimento era individualizado. Isso porque os alunos apresentavam diferenças 
significativas em termos de letramento, uma vez que alguns estavam retomando os estudos no 
Ensino Fundamental e outros terminando Ensino Médio. 

Além disso, destaca-se que não houve problemas em relação a incentivar os alunos a 
escreverem, pois estes expressavam uma forte vontade de escrever, o que, em grande parte, devia-
se ao fato de não poderem utilizar materiais para escrever no alojamento, isso apenas no início do 
projeto. Assim, durante os encontros, alguns passavam praticamente todo o tempo concentrados em 
escrever suas histórias. Sobre essa questão, também se pode dizer que eles escreviam muitos textos 
de cunho autobiográfico. 

Para o desenvolvimento do jornal, coordenado pela professora Letícia Fraga, houve um 
repensar da relação entre professor/aluno, pois foram atividades que buscaram promover o 
desenvolvimento de competências e habilidades de um trabalho em conjunto em que os alunos 
estabeleceram o cronograma, a organização, a escrita, enfim, todas as atividades relacionadas à 
confecção do jornal, as quais foram supervisionadas por professores. Assim, os alunos puderam 
aproveitar os seus potenciais em prol de uma atividade produzida em equipe. Nesse mesmo sentido, 
a questão da escrita foi dividida em equipes, as quais escolheram os temas, buscaram informações, 
escreveram seus artigos e analisaram os textos, contribuindo com o texto dos demais. Desse modo, 
pode-se dizer que metodologia utilizada foi pensada a fim de garantir a aprendizagem de integração 
do grupo e um refletir sobre esse modo de produção. 

Já em relação à pintura de telas, coordenado pelo professor Álvaro Franco da Fonseca 
Júnior, para que os objetivos fossem cumpridos, foram ministradas aulas teóricas acerca da história 
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da pintura mundial, bem como aulas práticas de desenho e de pintura, por meio das quais os alunos 
foram aos poucos se aproximando desse outro modo de expressão. Também foi possível, por meio 
disso, que os alunos conhecessem grandes nomes da pintura, suas obras e diferentes técnicas. Em 
resumo, afirma-se que a metodologia foi organizada a fim de que o aluno pudesse, primeiramente, 
aprender as técnicas, para, então, poder utilizar o aprendido para a criação de pinturas de sua 
escolha. 

 
Resultados 

 
Os resultados obtidos com o projeto, primeiramente, foram as reflexões construídas por 

meio da aproximação entre todos os participantes, por meio da qual foi possível trabalhar no sentido 
de construir conhecimento, seja para os alunos envolvidos ou para os acadêmicos que puderam 
perceber como suas práticas podem ser pensadas em termos de comprometimento social.  

Sobre o projeto de organização do livro, os resultados estão centrados nas produções de 
texto realizadas pelos alunos, as quais expressam o modo como cada participante vê questões que 
os cercam, o que, após a publicação do livro, dará ao público leitor uma ideia mais clara sobre o 
contexto dos adolescentes em conflito com a lei, ou seja, foram textos, por meio dos quais, a voz 
desses adolescentes, muitas vezes silenciada, poderá ser ouvida, principalmente porque o projeto 
prevê etapas futuras de jornadas de discussão a partir desses materiais. 

Vale lembrar que também foram obtidos bons resultados em relação à ampliação do 
letramento dos alunos, devido às estratégias de leitura trabalhadas e ao atendimento individualizado.  
 Sobre o jornal, têm-se também como resultados a produção de textos que deram origem a 
jornais em fase de editoração, bem como reflexões sobre trabalhos realizados de forma integrada. 
 Em relação aos resultados obtidos pelo projeto que propunha a pintura de telas, podem-se 
afirmar grandes avanços em relação ao domínio técnico desse tipo de arte, seja por meio do acesso 
aos conhecimentos teóricos, bem como pelo acesso à questão prática. Entretanto, ressalta-se que 
muitos alunos já possuíam bastante habilidade e aptidão para o desenho e a pintura. Também é 
importante dizer que as telas pintadas pelos alunos internos se constituem como um meio pelo qual 
puderam se expressar e ter um alcance fora da unidade de socioeducação. Sobre essa questão, 
destaca-se a exposição das telas realizadas nos meses de fevereiro a abril, a qual foi realização na 
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Culturais (PROEX), cuja abertura contou com a presença de 
aproximadamente 30 pessoas, como pode ser visto na foto abaixo: 
 
 

 
Figura 1: Algumas das telas produzidas e expostas 
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Conclusões 
 

Percebe-se, em todas as etapas do desenvolvimento do projeto, que bons resultados foram 
alcançados, seja por meio das reflexões e do contato com contextos com que muitos, sem a 
execução do projeto, provavelmente, não iriam ter contato, bem como por meio dos textos 
produzidos, tanto verbais quanto não-verbais. 

Desse modo, retomamos o que foi dito sobre dar retorno a sociedade, pois como o projeto 
resultou na organização de um livro (em fase de editoração), na produção de jornal (em fase de 
editoração) e na pintura de telas, sendo que todos esses resultados foram produzidos por 
adolescentes em conflito com lei, propiciou-se um momento de troca de informações entres os mais 
variados contextos nos quais os livros e os jornais irão circular, além de reflexões resultantes de um 
olhar mais apurado das telas produzidas. 

Além disso, percebe-se que, quando um projeto de extensão considera o trabalho com a 
tríade universitária, bons resultados podem ser alcançados, de modo também a formar professores 
que considerem a sua atuação com comprometimento social. 
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