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Introdução: No sentido de minimizar os efeitos das desigualdades que assistimos na
contemporaneidade buscam-se ações no espaço escolar e no campo das Políticas em
Educação, nem sempre efetivas no sentido da inclusão social. Diferentes atores vêm
abraçando a causa, entre eles a Universidade enquanto Instituição que se propõe a
construção de novos saberes e se compromete com as demandas da comunidade na
qual está inserida, por meio de projetos de extensão. O objeto de análise deste trabalho
é uma dessas ações, em um Projeto de Extensão do Pólo de Promoção da Cidadania,
da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  Objetivo: Analisar as oficinas
realizadas pelo curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce no Pólo de
Promoção da Cidadania, no ano de 2009, que visam atender adolescentes em situação
de risco e vulnerabilidade social que foram vítimas de violências ou negligência e se
encontram em estado de abrigamento.  Metodologia: Esta investigação é um estudo de
caso uma vez que pretende realizar uma análise aprofundada de uma prática de
extensão universitária. É qualitativa, pois busca entender os processos e os fenômenos
desencadeados a partir dessa prática, considerando aspectos  subjetivos e objetivos.
Nesta primeira fase o trabalho foi de análise dos seguintes documentos: projeto de
atuação do Curso de Pedagogia no Polo de Promoção da Cidadania, fotos, materiais
produzidos pelos adolescentes durante as oficinas, planejamentos e relatórios das
atividades realizadas. Tal análise está pautada no campo teórico do pensamento
Freireano que considera a educação essencialmente como uma prática política. 
Resultados: Análises parciais indicam que essas oficinas aconteciam com o objetivo de
possibilitar um processo de socialização, formação política e cidadã, autonomia,
criticidade e ainda de auxiliar no desenvolvimento pedagógico destes sujeitos enquanto
integrantes de um processo de ensino escolar. Para tanto, continham ações que
visavam à inclusão social dos sujeitos por meio de atividades que trabalhavam o
sentimento de pertencimento, direitos e deveres na promoção da cidadania. A
priorização dessas temáticas pelos estudantes extensionistas se deu a partir de
constatações feitas após conversas, observações e visitas a instituição que abriga os
sujeitos participantes. Considerando que pensar a educação é reconhecer a história dos
sujeitos e a história factual como possibilidades, ou seja, é considerá-las como não
determinadas admitindo a educação como possível agente de mudança na trajetória
histórica do sujeito ou dos fatos, foi possível entender que nesse processo educativo
foram construídas novas possibilidades por meio de uma ampliação da leitura de
mundo desses sujeitos atendidos. A partir dos relatórios se constata o progresso
alcançado com os sujeitos das oficinas, principalmente com relação ao respeito mútuo
e a consciência do lugar que ocupam na sociedade onde vivem e convivem. 
Conclusão: Considera-se importante dar continuidade a esta investigação,
documentando o trabalho desenvolvido pelo curso de pedagogia, refletindo sobre a
atuação do pedagogo em espaços não-escolares e discutindo a educação como
fomentadora da inclusão social. Serão necessárias ampliações metodológicas no
sentido de investigar junto aos sujeitos atendidos as contribuições efetivas do projeto.
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