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Resumo
A formação dos estudantes na graduação está condicionada ao modo como se articula os
componentes da universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão. Os Estudantes do GENPEX
adentram o universo da ação comunitária e conhecem o Paranoá, através do Centro de Cultura
e Desenvolvimento do Paranoá/Itapoã. Compõem grupo com as lideranças comunitárias nas
práticas de Alfabetização na EJA. A pesquisa que justifica a existência do GENPEX junto à
comunidade do Paranoá é a Pesquisa-ação. Os estudantes se tornam sujeitos protagonistas na
superação de demandas sociais de leitura, escrita e cálculo; concomitante as demandas por
conscientização política e fortalecimento da auto-estima. No CEDEP, os estudantes são
tocados pela necessidade de assumir postura crítico-ativa diante dos desafios. Consideramos
indispensável para a formação da identidade social dos estudantes alguma forma de
intervenção no real concreto ocorrente advindo do confronto epistemológico com as
complexidades da vida em sociedade.

Introdução
O processo de formação pelo qual estudantes no ensino superior passam ao longo dos
anos de sua graduação está condicionado ao modo como são articulados os três principais
componentes da universidade, qual sejam: O Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Nesse sentido,
as propostas curriculares dos cursos acadêmicos necessitam promover de forma sincrônica a
fusão de processos importantes como a formação técnica dos instrumentos e conceitos e a
formação social.
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Relacionando, simultaneamente, os conteúdos e embasamentos teóricos que os
estudantes exercitam no início da graduação, ou seja, a vertente do Ensino propriamente dito,
com a prática coletiva de pensar e refletir sobre a composição da sociedade e a condição
humana, de preferência, considerando o lócus político crítico e consciente; o movimento
inter/transdisciplinar da produção de conhecimento, bem como as tendências multiculturais do
desenvolvimento.
A Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (FE-UnB), por meio do Grupo
de Ensino, Pesquisa, e Extensão em Educação Popular e Estudos Filosóficos e HistóricoCulturais, o GENPEX, promove vivências, problemáticas e debates transdisciplinares entre
professores e estudantes em encontros semanais com caráter epistemológico de integração do
Ensino, inserção na Extensão universitária, assim como incentivo à pesquisa.
A partir dessas vivências iniciais os estudantes adentram o universo da ação
comunitária e conhecem o movimento popular organizado da Região Administrativa do
Paranoá, através do Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá/Itapoã, O CEDEP,
(entidade criada a partir da luta pela fixação dos moradores do Paranoá) compõem grupo com
as lideranças comunitárias, alfabetizadores(as) e alfabetizandas(os) nas práticas de
Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, a EJA.

Enfoque Metodológico

Atualmente a Pesquisa no Brasil e no Mundo parece estar predominantemente
vinculada a um caráter pragmático no que concerne à utilidade de suas descobertas. Nesse
sentido os pesquisadores, em linhas gerais, se adéquam á necessidade de alimentar uma
ciência instruída e condicionada ao paradigma capitalista da produção do conhecimento. Em
contrapartida, se faz necessário “Pesquisar para resolver exigências de quaisquer ordem e
natureza, que se antepõem à minha existência e sobrevivência (situações-problemas-desafio,)
do quotidiano, contribuindo assim, para o avanço da constituição humana do ser. (Reis, 2011).
O CEDEP conta com espaços de sala de aula para realizar a alfabetização de jovens e
adultos da comunidade do Paranoá, além de utilizar também as salas de aula de escolas da
rede pública de ensino, cedidas pela secretaria de educação, que são utilizadas no período
noturno para a alfabetização. Historicamente a direção desse Centro é promovida por
representantes da sociedade civil organizada. A relação com a UnB é de parceria, na qual a
Universidade se propõe a contribuir com a participação dos estudantes do componentes do
GENPEX em atividades como os cursos de formação de alfabetizadores populares e em
acompanhamentos da práxis pedagógica.
A pesquisa que justifica a prática e existência dos estudantes do GENPEX junto à
comunidade do Paranoá é, necessariamente, a Pesquisa-ação. Pois, diante da exigência
política de atuar frente às necessidades de transformação da condição humana de submissão, à
qual se encontram os sujeitos em processo de alfabetização, os estudantes se tornam sujeitos
protagonistas no exercício coletivo da superação de demandas sociais de leitura, escrita e
cálculo; concomitante as demandas por conscientização política e fortalecimento da autoestima. A abordagem condizente com a pesquisa proposta é de teor qualitativo, uma vez que
repercute, de forma reflexivo-atuante, as significações de sujeitos em suas práticas coletivas,
em diferentes níveis, de transformação de suas próprias realidades sociais.
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Resultados
A espinha dorsal da grande maioria dos cursos superiores do Brasil está pautada nos
processos de ensino baseados em grades e conteúdos programáticos, ou seja, as disciplinas.
Espaço em que, na maioria dos casos, os estudantes refletem suas ações enquanto agentes
profissionais (Professores, cientistas sociais, educadores físicos, dentre outros). Reflexão essa
que se resume à importante, mas limitada e insuficiente, articulação cognitivo-conceitual.
Em complementação a essa perspectiva, a extensão se justifica como parte importante
e espaço de vivência dos estudantes universitários em nível de sua formação acadêmicosocial. A relação dos estudantes do GENPEX com O CEDEP-Paranoá/Itapoã, fornece
condições propícias para que esses sujeitos do conhecimento participem e se reconheçam
como parte importante do processo de transformação social, pois, na contradição das
subjetividades dos sujeitos ativos nos processos destacados, surgem os principais
aprendizados e encaminhamentos de superação dos desafios de vida, das exigências e
necessidades de existência e sobrevivência, tal como postulado por Freire(1997).
No CEDEP, os estudantes do GENPEX são tocados pela necessidade assumir uma
postura crítica e ativa diante dos desafios. No interior dos processos de alfabetização, na
ressignificação dos conceitos e aprendizados, nos desafios de organização dos trabalhos
pedagógicos e na ação-reflexão-ação, os sujeitos em formação, ultrapassam a condição de
meros articuladores conceituais e vivem organicamente os movimentos complexos do
caminhar humano em busca do desenvolvimento individual e coletivo.
Relacionar teoria e prática num processo ininterrupto de aprendizado, e por meio das
metodologias de atuação baseada na problematização, proporciona ambientes de exercitação
coletiva com caráter primordial de transformação da realidade posta e de superação dos
problemas sociais vivenciados, principalmente, pelos alfabetizandos(as) em sua comunidade.
Outro importante elo da extensão universitária promovida no CEDEP, momento pelo
qual passam os estudantes do GENPEX na comunidade, é o despertar para a produção do
conhecimento de forma consciente e alinhada ao posicionamento de classe capaz de estruturar
a práxis dos estudantes iniciantes na pesquisa social.
Conclusões
Consideramos indispensável para a formação da identidade social dos estudantes
alguma forma de convivência e intervenção no real concreto ocorrente advindo do confronto
epistemológico com as complexidades da vida em sociedade, pois o pilar universitário do
Ensino, de maneira isolada, não fornece propriedade para que os estudantes universitários se
reconheçam como agentes atuantes de transformação da realidade social.
Por meio da extensão universitária os estudantes do GENPEX encontram no CEDEP
um ambiente de recepção de seus meios existenciais que, em contato com outro ontológico,
iniciam à gênese de sua práxis crítica, argumentativa, propositiva e, então, atuativa. Nesse
processo, as identidades sociais vão se construindo na medida em que o estudante percebe que
possui, mesmo antes da tão esperada “formatura”, propriedade existencial o bastante para
compor grupo e atuar junto à comunidade.
Ao passo em que os integrantes do GENPEX exercitam a reflexão, rompem com a
inércia gradeada das disciplinas programáticas, dinâmica que alimenta seus meios e estruturas
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de pensamento baseados no desempenho e repetição de conteúdos e busca por menções, e
passam a agir e sentir coletivamente, em um processo de cooperação mútua, no qual suas
identidades sociais são fortalecidas e refletidas em suas ações políticas.
Portanto, pensar em uma dinâmica de formação que exista para além do mundo do
emprego e da reprodução dos paradigmas exige dos currículos, professores e estudantes uma
ação que contemple o ensino, a extensão universitária e a pesquisa em alinhamento com as
causas sociais de melhoria das condições de vida. O fator de participação e contribuição dos
estudantes no CEDEP atende a um dos princípios básicos da função social da universidade,
qual seja: a formação dos estudantes como forma de bem coletivo; a transformação da
realidade na perspectiva do trabalho como produção social da vida.
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