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RESUMO 
 
 

Inseridas no projeto de extensão universitária, em parceria ao ministério da defesa brasileiro – 
o Projeto Rondon -, diversas oficinas e/ou palestras foram oferecidas a partir da proposta não 
assistencialista que move a iniciativa. O dito projeto de extensão tem seu foco no estudante 
universitário, a fim de formar profissionais diferenciados, que carreguem em si diferentes 
nuances de um Brasil que ainda continua desconhecido – ou apenas povoando um imaginário 
do senso comum – pela maioria da classe que acaba dominando a formação universitária. O 
projeto de extensão estrutura-se a partir de propostas de intervenção nas áreas de 
conhecimento dos alunos que formam a equipe atuante: aqui, relatar-se-á a intervenção junto 
à, aproximadamente, 10 jovens (entre 14 e 17 anos) em regime de liberdade assistida. O 
objetivo geral deu-se a partir de uma conscientização fora dos modelos escolares, a fim de um 
início de ressocialização desses jovens. Especificamente objetivou-se analisar a funcionalidade 
desse regime (contemplando, pois a área do direito e, consequentemente, a da educação, área 
de atuação dos autores e aplicadores desta), embasando-se em Foucault – mais 
especificamente na obra Vigiar e Punir - a partir dos conceitos de eficácia se o ato de assistir, 
de vigiar, faz com que, na prática, esse adolescente reflita no “vigiar-SE”, no “realibilitar-SE” no 
“assistir-SE”. Metodologicamente pensou-se na figura de autoridade justamente como seu 
contrário, horizontalizando a relação, a fim de ouvir sua histórias, suas causas e 
consequências, entender a sociedade por meio daqueles olhares etc. Aplicou-se inicialmente, 
para tanto, a fim de descontração, uma dinâmica de apresentação que consistia em proferir 
nome e idade, apenas. Uma segunda – e mais importante, pois dela resultaram os materiais 
para análise – dinâmica foi aplicada: nessa, os jovens deveriam desenhar, em cada parte do 
corpo humano, determinados fatores sobre eles próprios (na cabeça, seus sonhos; nos pés, o 
lugar de onde vinham e para onde queriam ir; no coração, aquilo que amam de verdade e nas 
mãos, o que podiam dar e queriam receber do mundo). Uma terceira e última dinâmica foi 
aplicada: essa consistia em uma espécie de “contrato” que elencava vários itens como respeito, 
educação etc. – sugeridos por eles próprios, foi assinado. Resultou-se, pois, dessa análise, a 
questão de hostilização social que, consequentemente, contribui, ainda mais, para 
marginalização desses adolescentes que tanto relataram a falta de oportunidades de emprego 
– além de nenhum deles freqüentar a escola mesmo estando em idade de -, além do pano de 
fundo fornecido quanto a relação policial – mais um exemplo de hostilização – e a relação com 
o serviço social – horizontalizada e ao mesmo tempo “protetora” – que sai da conceituação de 
vigiar para punir e entra do campo metafetivo, que circunda a aprendizagem por meio do afeto 
e abertura à. Conclui-se, portanto, que as punições em si não geram tantos resultados positivos 
quanto a relação protetora e a ação conjunta do serviço social, que, por sua vez, demonstra 
muito mais o conhecimento da realidade desses jovens antes de condená-los – como relatado 
– incisivamente. Do ponto de vista motivador do projeto Rondon, conclui-se que notar a 
realidade, que por vezes não é deslindada em uma cerimônia de boas vindas, pelos olhos de 
seus íntimos conhecedores em todas as vertentes, nos ensinou a perceber os inúmeros fatores 
que levam à marginalização, à evasão escolar, às questões de eficácia – ou não – dos 
métodos “reformatórios” entre outras vertentes que tanto são questionadas no campo do 
direito, da educação e do entendimento da sociedade em si. 


