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CAPÍTULO 5 

INTERFACES ENTRE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E 
JUVENTUDE1 

Cleci Maraschin 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Introdução 

s circunstâncias de vida dos jovens brasileiros, principalmente aqueles 
que vivem em comunidades com insuficientes condições materiais 

apresentam uma série desafios às políticas públicas e às instituições sociais. 
Tomando como exemplo o contexto educacional, existe uma diminuição 
progressiva da escolarização formal do brasileiro à medida que esse passa 
da infância para a adolescência. Segundo dados do IBGE (1997), a taxa de 
escolarização (proporção de pessoas frequentando a escola em relação ao 
total da população da mesma faixa etária) das crianças e adolescentes no 
Brasil atinge o pico de 93% dos 7 aos 14 anos de idade, caindo em seguida 
para 73,3% de 15 a 17 anos de idade. Na região sul, a diferença é ainda 
maior: dos 7 ao 14 anos temos 94,9% de taxa de escolarização, enquanto que 
dos 15 aos 17 anos a taxa cai para 70,4%. 

A partir desses dados, cabe problematizar a relação das instituições e 
dos jovens, suas propostas para essa faixa etária. Sabemos que as 
contingências socioeconômicas de vida de muitos jovens os levam a buscar 

                                                           
1 Trabalho resultante de projeto de pesquisa-extensão intitulado “Vivenciando a cultura na 
Restinga”, apoiado pelo CNPq, com bolsa de Iniciação Científica e pelo MEC/SESU. Uma 
versão ampliada do mesmo foi publicada sob o título: Saberes e práticas de oficineiros —
análise de uma cognição situada em coautoria com Carolina Seibel Chassot (Graduanda em 
Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ex-bolsista de Iniciação 
Científica) e Deisimer Gorczevski (Doutora em Ciências da Comunicação pela Unisinos. 
Bolsista do CNPq. Educadora e Pesquisadora Social) na Revista Psico n° 3, v. 3, p. 287 a 296, 
set. a dez. 2006. 
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colocação no mercado de trabalho provocando um afastamento da escola. 
Entretanto, ao conversarmos com os oficineiros que participaram deste 
estudo, eles relataram uma espécie de enfraquecimento do laço do jovem 
com a instituição de ensino, que decorre também de propostas educativas 
que não fazem conexão com seus modos de viver. 

Muitas propostas decorrentes de políticas públicas e de movimentos 
sociais voltados à juventude acabam tendo um caráter emergencial, 
procurando diminuir o “risco” ou a “vulnerabilidade” deste jovem, 
paradoxalmente ampliando sua estigmatização, ao fixá-lo em tal posição de 
risco ou vulnerabilidade (HUNING, 2003). Os jovens são vistos como 
sujeitos em constante “perigo” social para os quais é necessário tomar uma 
série de medidas socioeducativas. Os altos índices de morte por agente 
externo nessa faixa da população também contribuem para esta visão do 
jovem como sendo potencialmente vítima ou criminoso 

O terceiro setor, assim como o governo, participa destas práticas 
protetivas buscando prevenir ou remediar situações de “risco”. Isso muitas 
vezes é feito de forma assistencialista, com o trabalho de voluntários que 
chegam de outra realidade social e tentam “resolver” a vida destes jovens. 

Para todas essas intervenções, sejam elas em âmbito escolar, 
governamental, jurídico, comunitário ou através de práticas do terceiro 
setor, pensamos que a análise dos saberes e práticas de oficineiros 
engajados na realização de oficinas para jovens em sua própria comunidade, 
pode ser importante para auxiliar na produção de novas formas de trabalho 
com a condição juvenil contemporânea. Este estudo apresenta-se com esta 
proposta, que visa contribuir na produção de conhecimento sobre a 
educação dos jovens em sentido ampliado, pensando principalmente nas 
práticas educativas informais e, mais especificamente, nas práticas oriundas 
das próprias comunidades em que vivem os jovens e que têm na 
apropriação de expressões artísticas e tecnológicas seu conteúdo principal. 

Temos como objetivo principal identificar os saberes e as práticas 
pedagógicas e as concepções educativas postas em ação por educadores 
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sociais, membros de um bairro periférico da cidade de Porto Alegre no 
desenvolvimento de oficinas com jovens de sua comunidade. 
Circunscrevemos este estudo dentro de uma perspectiva de uma cognição 
situada (VARELA, 2003) em uma rede heterogênea configurada por 
instituições, ferramentas e saberes. “Nessa perspectiva o ato de comunicar 
não se limita a uma transferência de informação de um remetente a um 
destinatário, mas pela modelagem mútua de um mundo comum por meio de 
uma ação conjugada” (p. 91). O oficinar e os oficineiros surgem a partir de 
uma rede contínua de gestos conversacionais, como uma teia sob a qual se 
desenham as possibilidades de relação e de identificação. A ideia principal 
é que a atividade cognitiva está ligada à história de vivências e é 
construtiva, pois os caminhos vão aparecendo conforme se caminha. 

Interessa nesse estudo acompanhar a atividade cognitiva em ação no 
transcorrer da preparação, desenvolvimento e avaliação das oficinas, na 
forma como os oficineiros colocam questões pertinentes no transcurso da sua 
experiência que não são pré-definidas mas “en-agidas” (que emergem) de 
modo contextual. Existe assim uma ênfase na ação, construção sobre a 
representação. A cognição é tomada como uma ação produtiva que emerge 
em uma rede de elementos interconectados, capaz de sofrer alterações 
estruturais ao longo de uma história de convivência em um mundo partilhado. 

O campo empírico 

Este estudo toma como campo empírico o projeto de pesquisa–
extensão denominado “Vivenciando a Cultura na Restinga”2 concebido com 
a proposta de constituir um trabalho coletivo entre oficineiros da 
comunidade e acadêmicos da universidade. Entre os objetivos do projeto de 
extensão estava a proposta de potencializar o trabalho dos educadores 
sociais (os oficineiros), além de produzir conhecimento na área a partir de 
uma experiência concreta de intervenção. Os objetivos dos oficineiros eram 
                                                           
2 O projeto foi contemplado pelo Edital MEC/SESU com o nome de “Juventude e 
Vulnerabilidade Social —Oficinando com Adolescentes”. A alteração do nome ocorreu quando 
o projeto passou a ser implementado em conjunto com os oficineiros do Bairro Restinga. 
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também variados: busca de uma capacitação técnica; integração com outros 
oficineiros da comunidade e o contato com a universidade. 

A equipe de trabalho foi composta por onze acadêmicos (graduandos, 
mestrandos, doutorandos e professores) de cursos de Psicologia, Sociologia, 
Comunicação e Educação, em torno de 20 pessoas, com ativa participação 
na comunidade através de associações, rádio e jornal comunitários, gestão 
comunitária do Estúdio Multimeios, grupos relacionados a discussão da 
violência e direitos humanos, que já trabalhavam com público juvenil. 

Nos primeiros encontros foi possível perceber tensões entre os 
participantes da universidade e da comunidade. Os oficineiros criticavam a 
postura de alguns universitários, baseados em experiências anteriores nas 
quais a “universidade vem e não volta nunca mais”, conforme a fala de um 
oficineiro na terceira reunião do coletivo. Essa fala reflete ações 
universitárias que demonstram falta de continuidade e de compromisso 
assumidos com a comunidade. Uma das primeiras ações de integração foi 
organizar uma visita à UFRGS, na qual os oficineiros puderam conhecer 
diferentes espaços da universidade, além de realizar contatos que deram 
origem a outros projetos e parcerias. 

Outra dificuldade encontrada nessa fase inicial foi a expectativa, 
enunciada por muitos dos oficineiros, de que o projeto seria um treinamento 
em técnicas específicas de intervenção com os jovens. A proposta de 
encontrarem um curso pronto era diferente da ideia de um projeto 
construído coletivamente. Essa diferença gerou conflitos, mas foi 
enriquecedora na medida em que possibilitou a discussão dos objetivos de 
cada um dos grupos. Um resultado dessa possibilidade de autoria coletiva 
foi a alteração, por parte dos oficineiros, do próprio nome do projeto que 
inicialmente havia sido proposto como: “Juventude e Vulnerabilidade Social 
– Oficinando com Adolescentes”, sendo renomeado para “Vivenciando a 
cultura na Restinga” (conforme nota de rodapé número 2). Podemos pensar 
que essa mudança também revela um modo de entender dos acadêmicos, 
muito próximo da ideia de uma juventude vulnerável. 
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Um fator que foi apontado repetidamente pelos oficineiros como 
sendo uma dificuldade da sua prática era a falta de integração entre as 
oficinas na comunidade, que acabavam sendo pontuais e não conseguiam 
atingir um objetivo maior de produzir mudanças na vida dos jovens. Com 
isso em mente, o grupo trabalhou em conjunto e apresentou propostas de 
“oficinas interdisciplinares”, nas quais oficineiros com diferentes práticas 
(dança, pintura, grafite, teatro etc.) trabalhariam de forma integrada com o 
propósito de construir espaços de reflexão sobre a vida do jovem da 
Restinga. O grupo definiu uma proposta de cinco oficinas–piloto (sendo 
uma na universidade e quatro na comunidade), para que os oficineiros se 
experimentassem nesse lugar de trabalho coletivo e pudessem planejar e 
avaliar suas atividades. Em cada oficina eram feitos registros (texto, 
fotografia, vídeo), que seriam utilizados como forma de avaliação e 
preparação para a oficina posterior. 

O contexto dessa experiência envolveu, portanto, uma atividade 
educativa informal, proposta por membros da própria comunidade na qual 
vivem os jovens, e com propostas de ensino voltadas para a realidade local. 
Por esse motivo, nos pareceu fornecer uma circunstância rica para refletir 
sobre a oficina como uma intervenção que opera propostas socioeducativas 
capazes de distanciar-se da ideia do jovem como um sujeito em constante 
perigo social e por isso passível de medidas profiláticas. 

Embora o contexto escolhido para essa análise não consista em uma 
observação “naturalística” dos fazeres dos oficineiros, uma vez que se trata 
de uma pesquisa–intervenção, pensamos que este permanece sendo um 
campo importante de análise. Primeiro porque, toda a observação já pode 
ser considerada uma intervenção (MARASCHIN, 2004) e, segundo, porque 
o conversar do coletivo pode produzir reflexões sobre a ação 
reconfigurando-as. Tomamos como foco de análise o ponto de vista dos 
oficineiros a partir de suas trajetórias no projeto como um modo de pensar a 
cognição posta em ação, vivida.  
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Organizando objetivos e perspectiva de análise 

Para Varela (2003) existem competências que se traduzem em uma 
“disposição” ou em um “conhecimento prático” baseados na experiência e 
que não podem ser traduzidos diretamente por proposições lógicas ou 
entendidos como uma representação. Não podemos tratar o conhecimento 
situado como uma “falha” “que pode ser eliminada progressivamente 
mediante o descobrimento de regras mais elaboradas” mas sim como “a 
essência mesma da cognição criativa” (p. 176). Essa ideia nos possibilita 
tomar o saber–fazer dos oficineiros cognição enatuada, atribuindo-lhe um 
reconhecimento muitas vezes desconsiderado pelas teorias cognitivas que 
têm na formalização dos modelos seu foco principal. 

O mesmo autor explica que o conhecimento é resultante de uma 
interpretação que emerge da capacidade de compreensão. A ação de interpretar 
pode ser entendida como “enatuar” ou “fazer emergir” o sentido a partir de 
uma rede de relações das quais participam o corpo, a linguagem, a história 
social, enfim, o que sintetiza como corporeidade. Se o interpretar está 
necessariamente arraigado à nossa corporeidade biológica, ele é vivido e 
experimentado dentro de um domínio de ação consensual e de história cultural. 

Nosso objetivo é mapear como se produzem as interpretações em 
diferentes momentos de intervenção e de conversação entre oficineiros no 
contexto da experiência. 

Relatos de campo foram registrados de várias formas: uma lista de 
mensagens eletrônicas foi mantida pelos participantes da equipe durante 
todo o transcorrer da experiência, registros escritos, filmagens e fotografias 
foram feitos pelos vários integrantes da equipe. Desses registros optamos 
por analisar os percursos de dois oficineiros. O motivo da escolha da análise 
das trajetórias em uma experiência como método de pesquisa foi o 
entendimento de que havia, nestes percursos, diferentes modos de 
interpretar. Além do que, esse modo de análise possibilita acompanhar os 
saberes e as práticas em seu próprio acontecer, o que certamente, está em 
congruência com o conceito de enação. 
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Os critérios para a escolha dos oficineiros foram baseados em sua 
participação intensa em todas as etapas do projeto e em questões que, 
inicialmente possibilitavam pontos de convergência (como a experiência com 
a tecnologia do vídeo) e divergência (a relação com a condição de oficineiro, 
o envolvimento com movimentos sociais, a experiência com adolescentes). 

Na análise dos registros, percebemos que as questões colocadas pelos 
dois oficineiros tinham pertinência com:  

1. o próprio fazer, que aparece em forma de autonarrativa; 

2. o espaço–intervenção que se produz ao oficinar; 

3. a rede de instituições na qual a oficina se produz (escola, 
universidade, projeto e comunidade). 

Essas questões guiaram a análise das trajetórias. Tomamos nessa 
análise a ideia de um processo enativo de subjetivação, ou seja, de que ser 
oficineiro resulta de um modo de viver como tal: falar-se, identificar-se, 
agir como se acredita que fala, que age um oficineiro em uma dinâmica 
conversacional —a oficina— que opera como uma rede de elementos 
interconectados capaz de sofrer alterações estruturais ao longo de uma 
história coletiva com uma certa permanência. 

Nosso percurso será então mapear os diversos modos que nossos dois 
protagonistas “enatuam”, ou seja, os modos pelos quais sua ação produtiva, 
propositiva, faz emergir um mundo, mantendo vivo um modo de interação 
que denominam de oficina. Assim denominaremos os sujeitos da pesquisa, 
tomados aqui em análise, de “protagonistas”. 

1. Como se faz oficineiro? – autonarrativas 

O modo como nossos dois protagonistas (Vítor e Augusto) se 
apresentam ao grupo evidencia diferenças no sentido que atribuem ao fazer 
do oficineiro. Essa narrativa de si faz transparecer um modo de 
problematizar a própria experiência de oficineiro. 
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Vítor, ao se apresentar, diz que trabalha nos correios e nas horas 
vagas com vídeo, se definindo como autodidata nesta área. Informa que 
colaborou na edição de um jornal numa escola da comunidade. Diz que 
não é oficineiro, mas se sente um. Tem experiências com jovens e vontade 
de ensinar. Está no projeto para se capacitar como oficineiro3. 

Augusto trabalhou como ator e oficineiro de teatro, fotografia, rádio 
(já foi radialista da rádio comunitária). Também já trabalhou com 
massagem e atualmente trabalha com vídeo. Quer trabalhar com arte e 
comunicação, promover mudança social, conhecer as pessoas, promover o 
desenvolvimento e o autoconhecimento. 

A descrição inicial das trajetórias pode já trazer evidências de 
distintas posições e sentidos acerca do que é ser oficineiro a partir do modo 
como vivem essas experiências. Enquanto Vítor comenta que trabalha com 
algumas mídias, em específico vídeo e jornal, atuando junto ao público 
jovem nas horas livres, Augusto assume a atividade de oficineiro como sua 
ocupação principal. Estas diferenças demonstram que os sujeitos falam de 
um modo de viver como oficineiros e não somente como representam uma 
ideia ou uma noção de ser oficineiro. 

As falas autorreferentes anteriores também estão articuladas a uma 
rede de conversações que remetem ao reconhecimento dessas atribuições 
pela própria comunidade, evidenciando que os processos de autoria de 
constituir-se a si mesmo se sustentam não somente com uma 
autorreferência, mas em uma referência a outras instituições. 

Assim, para Vítor existe uma diferença entre “sentir-se” um 
oficineiro e ser reconhecido como tal. Diz que se sente oficineiro pelo 
desejo de ensinar aquilo que sabe. Mas o reconhecimento está em outra 
instância como a de uma capacitação. Para ser um oficineiro, é tão 
importante sentir-se como tal (ter o desejo de) como ser reconhecido 

                                                           
3 Todos os relatos de campo apresentados neste trabalho foram registros escritos tomados 
entre novembro de 2003 e julho de 2004 por diferentes integrantes do projeto. Estes registros 
estarão indicados em itálico. 
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institucionalmente como tal. Já para Augusto, a sua própria experiência já 
se constitui fonte de reconhecimento. Mas, em sua concepção, não é 
qualquer experiência com oficina que constitui um sujeito como oficineiro. 
Uma distinção fundamental é a participação em movimentos sociais. 
Augusto diz: “temos muitos ativistas políticos na comunidade. O oficineiro 
é ligado aos movimentos sociais, engajado no social”. A militância e a 
dedicação que são definidoras de um oficineiro para Augusto contrastam 
com o altruísmo e a certificação para Vítor. 

2. Oficinando 

Assim como “ser oficineiro” é um modo de individuação, a oficina é 
um espaço–invenção que se produz no próprio exercício do oficinar. As 
questões e problemas que apontam nossos protagonistas permitem 
acompanhar sua processualidade. 

Vítor diz que a oficina tem que contemplar o real (gesticula como 
quem manipula argila) para lidar tem que tocar as coisas. As ideias 
necessitam ser concretizadas através de ações ou operações práticas, essa 
característica é que distingue uma oficina de outra prática educativa. 

Augusto faz outras distinções: a oficina é mais maleável que ensino 
formal: “educa o sentimento, tem linguagem mais acessível, abarca mais 
saberes, improvisa, aceita emoção. Tem apresentação, aquecimento, 
relaxamento e volta (reflexão)”. 

Na fala de Augusto, a oficina se produz em contraponto à educação 
formal. A comparação com os modos escolares de intervenção retorna em 
vários momentos, tanto na preparação e avaliação quanto na execução da 
própria oficina, produzindo assim uma marca identificatória pela busca de 
uma alteridade. 

As falas revelam ênfases no que se distingue como oficina. Uma 
condição necessária é a atividade e, parece, uma atividade manual e 
material, não somente intelectual. A atividade e o conteúdo necessitam ter 
ligação. A técnica deve ser usada a favor do tema, e não só como técnica 
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pela técnica. Não se trata, tampouco, de um empreendimento meramente 
cognitivo. A oficina contém uma estrutura: “faltou unidade, objetivo e 
fechamento” (Fala de Augusto, ao analisar elementos faltantes em uma 
experiência de oficina de outra colega).  

Apesar das diferenças, ambos oficineiros afirmam a oficina muito 
mais como um modo de operar do que seus elementos constituintes. Uma 
forma de ação produtiva, enativa.  

O lugar do objeto técnico também foi objeto de debate. O vídeo, meio 
de registro ou conteúdo de uma aprendizagem? Essa problematização é 
interessante, pois revela que existe uma tensão entre as relações de meios e 
fins, onde alguns objetos podem ocupar simultaneamente diferentes funções.  

Para Vítor a proposta é que a aprendizagem do uso do vídeo 
ocorresse durante todo o tempo, priorizando o vídeo como conteúdo da 
aprendizagem, o que gerou um questionamento de Augusto: “nós não 
vamos avaliar o uso do vídeo, vamos avaliar a oficina através do vídeo”. 

Para Augusto o foco não deveria ser a câmera, deveria ser outro tema 
e o vídeo ser usado a favor desse tema. O vídeo deve estar a serviço da 
oficina e não o contrário. O fim da oficina não é produzir expert em vídeo, 
mas o vídeo é um instrumento para se apropriar do tema. 

A posição de Vítor, embora criticada por Augusto tanto pelo 
voluntarismo quanto pelo tecnicismo, foi que possibilitou o acesso dos jovens 
à câmera de vídeo. Vítor teve a iniciativa de apresentar a câmera ao grupo e 
em seguida devolvê-la ao grupo em questão, permitindo que este se 
experimentasse na posição de estar atrás das câmeras. O que pode revelar que 
um ativismo sem experimentação, domínio técnico, também torna-se inócuo. 

A tensão do lugar da tecnologia durante as oficinas possibilitou a 
ampliação da experimentação de suas funções e usos. O vídeo pôde ser 
tomado como (1) um objeto de aprendizagem: como produzir vídeos, como 
filmar; (2) um outro ponto de vista de observação, uma vez que o que era 
filmado era exibido em uma TV presente na oficina, possibilitando aos 
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participantes combinar sua perspectiva de observação com a perspectiva de 
quem que filmava e (3) um documento de registro da experiência capaz de 
atualizar o ponto de vista do operador da câmera distante do momento da 
oficina; (4) como um meio potencializador de reflexões sobre temas 
específicos. A ampliação dos usos não era algo pré-determinado. Aqui 
encontramos como a enação faz emergir um gradiente de possibilidades ainda 
não antecipado pelo grupo. Ou seja, a polêmica produzida por nossos 
protagonistas entre meio e fim, possibilitou a experimentação do vídeo 
abrindo possibilidades inusitadas de uso, como o ponto 2 e 3 acima referidos. 

As diferentes experiências com o vídeo na oficina constituíram 
coletivamente outros usos aos dois previamente formulados por nossos dois 
protagonistas. O vídeo tornou-se um instrumento interessante de avaliação 
provocando o debate, a argumentação e a contra-argumentação. Certamente 
Vítor não previa que ao disponibilizar o vídeo para os oficinandos sua própria 
ação poderia ser tomada como objeto de análise, de debate, uma vez que as 
filmagens eram objeto de análise para o preparo das oficinas subsequentes. 

Outro fator que merece destaque, e que já vínhamos mencionando, é 
a função do registro no trabalho. Diferentemente da experiência da maioria 
dos oficineiros, que organizava e desenvolvia oficinas individuais, o projeto 
incentivou o trabalho coletivo. Esse elemento desafiador tornou possível 
conversar sobre diferentes funções de um oficineiro em uma oficina, tema 
que não era muito problematizado quando cada oficineiro conduzia sozinho 
sua oficina. Como a experiência proposta consistia na organização de 
oficinas com mais oficineiros e os demais também participariam houve a 
necessidade de uma diferenciação de funções. 

Vítor propõe um “rodízio” entre os oficineiros tanto na composição 
das oficinas como para a confecção das observações e dos relatos. Segundo 
ele, esse rodízio traria coesão ao grupo e suas práticas. 

A situação inusitada de contar com vários oficineiros trabalhando em 
conjunto possibilitou também que a oficina de vídeo pudesse funcionar ao 
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mesmo tempo como oficina e como registro do trabalho, transversalizando 
as demais oficinas. 

3. Fazendo redes 

O fazer-se oficineiro e a prática da oficina se constituem em uma 
tensão entre o fora da oficina: público-alvo, comunidade e universidade. 
Esse “fora” insiste nas próprias questões levantadas pela equipe, levando a 
diferentes posições e negociações. 

Os jovens são uma das principais razões de existir o trabalho dos 
oficineiros. São jovens considerados “vulneráveis” ou “em situação de risco”, 
e as oficinas são frequentemente vistas (pelas políticas públicas e pelos 
próprios oficineiros) como formas de oferecer alternativas a este jovem, 
afastando-o das drogas, do crime, aumentando seu envolvimento com a 
comunidade, sua autoestima, estimulando a criatividade e a crítica social. 

Nos momentos de preparação, onde a discussão do público emergiu, 
podemos detectar nuances de distintos pronunciamentos. 

Augusto traz o seguinte questionamento: as oficinas é que vão se 
adaptar ao público ou o público é que vai se adaptar às oficinas?. Esta 
pergunta levanta uma questão importante para o delineamento da oficina. 
Quem são os jovens que serão convidados a participar das oficinas? De qual 
faixa etária? São jovens que frequentam a escola, ou não? E como chegar 
até esses últimos? Pelo Conselho Tutelar? Após o debate, a equipe decidiu 
contatar as escolas da comunidade, recomendando que as mesmas não 
privilegiassem nenhum “tipo” de aluno, formando um grupo heterogêneo. 
Apesar da solicitação, os jovens que participaram eram os que tinham 
relação mais próxima com os professores, os que normalmente se 
envolviam com as atividades extracurriculares. 

Outra questão proposta por Vítor mostra uma falsa tensão. Vítor 
pergunta se os jovens que acorrem às oficinas de grafite o fazem porque 
querem aprender ou porque estariam já vivendo nesse contexto? A resposta 
dos oficineiros é interessante, pois apontam para Vítor que essa é uma falsa 
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questão, pois não existe um desejo isolado de seu contexto de produção. O 
grafiteiro Jackson explica que conhece um monte de gente diferente, até os 
normais que nem Vítor (explicou o normal: ter um emprego, ir na igreja, 
coisas assim...) dizendo que o caráter do grafitti não convida apenas um 
tipo de gent. O grafitti é uma forma de expressão, o sentimento do grafitti 
podendo ser compartilhado por qualquer um. Essa ideia é pois indica um 
laço entre o fazer e o pensar e não somente o desejo de aprender uma 
técnica. Cada técnica carrega consigo um mundo de sentidos, como já 
apontava Augusto em relação aos movimentos sociais. 

Outro plano de tensão se configurou em torno da universidade. A 
relação do grupo de oficineiros com os universitários se mostrou, desde o início 
do trabalho, conflituosa. Primeiramente, por ser uma instituição de ensino 
formal em um contexto de questionamento deste tipo de ensino. Também pelo 
histórico de relação com a comunidade já eram conhecidas as pesquisas 
universitárias que iam ao bairro para coletar dados, sem nunca trazer projetos 
concretos que pudessem também devolver um pouco daquilo que se leva. 

Augusto trouxe esta questão em alguns debates, relatando a 
desconfiança da comunidade em relação à universidade. A posição dos 
acadêmicos foi de produzir uma apropriação dos oficineiros na relação com 
a universidade, para que eles pudessem utilizar o espaço acadêmico 
público. Vítor e Augusto demonstraram interesse pelos laboratórios e 
equipamentos de vídeo da universidade, querendo conhecê-los (...). O 
grupo então organizou uma visita à universidade, onde foram feitos 
contatos que possibilitaram que a interação siga correndo em outros níveis4. 

A relação com a comunidade é trazida de forma bastante diferente 
por Augusto e Vítor. O primeiro valoriza a militância comunitária e tem 
como objetivo promover mudança social, conhecer pessoas, promover o 
desenvolvimento, o autoconhecimento da comunidade. Vítor tem um 
                                                           
4 Em várias ocasiões os oficineiros foram convidados a participar de atividades na 
universidade. No evento Portas Abertas de 2004 desenvolveram uma oficina; no evento 
Convivências, em 2005, recepcionaram universitários na comunidade. Um dos oficineiros 
prestou vestibular e foi aprovado no curso de Filosofia da universidade. 
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objetivo bastante diferente: diz que a comunidade não sabe o que é vídeo e 
que tem muita vontade de ensinar, transmitir o que sabe. Apesar dessa 
visão bastante instrutiva do ensino, ele traz desejo de emancipação: diz ter 
vontade de dar oportunidades a outras pessoas de acessar esse meio de 
controle, referindo-se ao vídeo e à televisão. Apesar de serem oficineiros da 
comunidade, ambos se colocam de modo distinto. Existe um nós e um eles. 
Nós, os oficineiros, participamos de domínios de saberes diferentes dos deles. 

Havia no grupo de oficineiros uma grande tensão na relação com a 
escola: por um lado, é a grande instituição à qual eles se opõem, tentando 
apresentar novas práticas de ensino; por outro lado, as escolas do bairro são 
geralmente os lugares que eles possuem interlocução para fazer suas 
oficinas, e os jovens que participam das oficinas geralmente são 
encaminhados pelas escolas. Neste projeto não foi diferente. 

Saberes e práticas enatuadas 

A estratégia metodológica utilizada nessa análise: acompanhar as 
posições e o trabalho dos dois protagonistas no percurso do projeto revelou 
distintas maneiras de produzir questões, problemas e soluções. As questões 
emergentes em relação à própria condição de oficineiro, ao trabalho na 
oficina, aos recursos e materiais e às redes nas quais estão inseridos revelam 
a riqueza e os desafios desse tipo de trabalho. Ser oficineiro e trabalhar com 
oficinas são fazeres que se definem reciprocamente em uma contingência 
reticular que envolve os participantes, a comunidade, a escola. 

Uma primeira reflexão refere a necessária conexão de práticas 
educativas não formais com a rede formal de educação e saúde. A riqueza 
da ação dos oficineiros pode ficar limitada ao voluntariado ou à militância, 
sem que suas ações impliquem movimentos e desafios aos projetos já 
instituídos de saúde e de educação. Percebe-se que existe uma interação 
com a escola, mas a mesma é ainda pouco potencializadora de mudança 
para todos os participantes. Educadores sociais e educadores com 
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reconhecimento universitário podem ter muito a trocar, haja vista as 
importantes questões tratadas nesse pequeno recorte da experiência. 

Outra reflexão importante referes-se à características postas em ação 
nas oficinas e que poderiam produzir possibilidades de construção coletiva 
ao transformar os tensionamentos em táticas na proposição de projetos 
educativos com jovens. 

A heterogeneidade esteve presente em várias dimensões do projeto: 
heterogeneidade de participantes, de modalidades de interação, de objetos e 
temáticas da oficina e de posições de observador. 

A condição heterogênea de composição do coletivo do projeto 
produziu tensões e gerou discussão, por isso possibilitou a construção de 
alternativas e o exercício de composições inusitadas, tal como a 
multiplicação da posição de observação e a ampliação do acoplamento 
tecnológico para além da dicotomia entre meios e fins. 

O exercício da grupalidade é outro operador que merece destaque. A 
ênfase na realização de atividades em parceria produziu formas de gestão 
coletivas capazes de regular o desenvolvimento do projeto, dar conta dos 
imprevistos e resolver os problemas. 

O encorajamento da criatividade e da autoexpressão foram efeitos de 
um modo de regular aquilo que era planejado e a possibilidade de um certo 
improviso. Tal composição trouxe flexibilidade para reconfigurações de 
percurso e incremento de soluções criativas. Uma das ações mais frequentes 
é a ideia da bricolagem, ou seja, um modo de organizar arranjos com os 
materiais, objetos, pessoas e condições que estão à disposição e não apenas 
lamentar que as condições ideais não estejam presentes. 

A informalidade e a ludicidade da oficina contribuem para uma 
participação efetiva e curiosa, produzindo um certo encantamento, ou 
desejo de conhecer e experimentar. 

Algumas outras características mereceriam aprofundamento de 
análise, tal como a precariedade e o não reconhecimento do trabalho do 
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oficineiro. Talvez a primeira reflexão concernentes às redes de conexão 
entre educação formal e não formal possam dar pistas dessas dificuldades.  
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