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O “Projeto JUBRA Jovem: projeto de formação para a cidadania e participação social 

transformadora” foi estruturado como intervenção socioeducativa e psicossocial no 

campo da(s) juventude(s) tendo como objetivo: estimular adolescentes e jovens para o 

exercício proativo da cidadania, através do diálogo e da reflexão crítica sobre a 

diversidade de práticas sócio-históricas cotidianas vividas pelos jovens no mundo 

contemporâneo, estimulando a criação de fóruns de debates sobre as questões mais 

urgentes. Nesta iniciativa de extensão, oferecemos especial atenção para jovens 

inseridos em escolas públicas e projetos sociais da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, alcançando 150 jovens de ambos os sexos, regularmente matriculados no 4º 

ciclo do E. Fundamental ou no E. Médio. Para mobilização e articulação dos grupos as 

comunidades localizadas em regiões com médio e alto grau de vulnerabilidade social 

seriam os territórios priorizados, estimulando inclusive a participação de portadores de 

deficiência física. As atividades foram realizadas a partir de fevereiro de 2010, através 

da constituição e organização de grupos de 10 a 18 participantes. Estes grupos se 

instalaram e desenvolveram seus trabalhos em diversos espaços institucionais, como nas 

cinco unidades da PUC Minas e também com grupos e nas sedes das organizações 

parceiras. Podemos afirmar que nossa contribuição para a superação do problema em 

foco ocorreu em dois níveis. No nível da construção do conhecimento de forma coletiva, 

compartilhada com estudantes e docentes envolvidos, sintonizada com a realidade e 

tendo como ponto de partida as experiências dos jovens. No nível da metodologia 

adotada proporcionando aos jovens e adolescentes o exercício da relação dialógica, da 

negociação permanente com seus pares, da apropriação de novos recursos para leitura 

do mundo, da diversificação das linguagens para expressão do pensamento, da 

ampliação das ferramentas de intervenção na realidade que o cerca.  Entendemos que o 

entrosamento e a integração entre estudantes da universidade e do ensino médio e do 

ensino fundamental em torno de projetos comuns só se justifica se a ênfase estiver na 

participação juvenil, ou seja, na consideração de que os jovens são sujeitos das ações e 

não meros objetos de intervenção. A equipe deste projeto constitui de 20 estudantes 

(bolsistas e voluntários) e quatro docentes atuantes nos cursos de psicologia, 



enfermagem e serviço social. A participação de quatro supervisores e técnicos cedidos 

pelas instituições parceiras nos possibilitou uma experiência desafiante de gestão 

político-pedagógica interinstitucional. Nesse trabalho coletivo, os grupos do JUBRA 

Jovem ao movimento constante de construir e desconstruir saberes, corpos, territórios e 

práticas, abrindo-se para o novo, o diferente, a expansão, enfim, para a vida. É 

importante salientar que esta iniciativa extensionista integrou o esforço de construção 

do IVº JUBRA realizado em B. Horizonte no ano de 2010. 
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Esse projeto de extensão está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Psicologia e Processos Sociais – NEPPSO  da PUC Minas / Betim e contou com 

aprovação e financiamento da Pró-reitoria de Extensão - PROEX / PUC Minas nos anos 

de 2010 e 2011.  


