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Introdução: 

A indissociabilidade é um dos grandes desafios na atuação dos Grupos PET em 

todo o Brasil. Para nós, do Programa de Educação Tutorial em Ciência Política da 

UnB (PET/POL), o compromisso em unir ensino, pesquisa e extensão se soma 

também ao esforço que fazemos em dialogar em nosso trabalho com um público 

grande e diversificado em seus perfis. Tal empreitada é possível a partir da 

construção de uma perspectiva em educação condicionada à atuação em várias 

frentes. 

O PET/POL vem desenvolvendo há algum tempo suas atividades em torno de eixos 

temáticos variados. Desde o início de 2010, o grupo parte de elementos da dinâmica 

da política na modernidade, uma vez que tal período se configura como um espaço 

temporal de profundas transformações, sobretudo ligadas ao conjunto de 

experiências de lógica racional e aspectos sociais vividos hoje, cotidianamente. Sob 

o sentido desta preocupação, os trabalhos de pesquisa do PET/POL vêm se 

orientando na análise da legitimidade de organizações políticas como  fênomeno 

importante tanto do ponto de vista teórico, sendo objeto de trabalhos de pesquisa e 

leituras desenvolvidas pelos petianos sob orientação de nossa tutoria, mas, 

principalmente, do ponto de vista prático que a legitimidade assume nas relações 

sociais, sendo pensada em articulação com as atividades de extensão realizadas 

pelo grupo.(obs: isso ficou ótimo) 

Objetivos: 

Pretendemos apresentar neste trabalho de que forma buscamos desenvolver a 

atuação indissociada entre ensino, pesquisa e extensão dentro da dinâmica de 
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trabalho coletivo e sob a perspectiva de educação que o PET nos proporciona, 

relacionando o compromisso da indissociabilidade com o objeto temático de nosso 

atual ciclo de trabalhos do grupo, que tematiza a modernidade e o Conceito de 

Legitimidade nas Organizações Políticas. 

Material/Método: 

O ponto de partida é a pesquisa bibliográfica, desenvolvida em reuniões semanais 

abertas. Neste espaço, as principais referências são teorias, métodos, conceitos e 

pensamentos modernos e contemporâneos sobre Estado e legitimidade 

(especialmente a clássica formulação de Weber, 1999) e metodologicamente, a 

historiografia dos conceitos de Reinhardt Koselleck (2006), a fim de observar a 

pertinência do conceito de legitimidade em organizações políticas localizadas em 

diferentes tempos históricos. Tais pontos de partida possibilitam a pesquisa de 

objetos específicos por parte de cada membro do PET-POL, além de contribuírem 

para a compreensão das práticas de ensino e extensão do grupo. 

Um primeiro espaço de desenvolvimento de nossa interdisciplinariedade é a via de 

reflexão de produções cinematográficas relativas ao tema, na atividade de extensão 

desenvolvida semanalmente na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da 

Universidade de Brasília intitulada Cinema Político. O cinema representa ou cria 

uma realidade, de forma que o espectador se identifica ou se projeta para dentro dos 

debates apresentados, principalmente nos filmes que representam diversas 

realidades sociais de forma crítica (CHICHARRO e RUEDA, 2005). Como 

diferencial, o Cinema Político explora as realidades representadas pelas exibições 

por meio das discussões com os espectadores, relacionando com o eixo temático 

desenvolvido pelo grupo. Este espaço é amplamente rico em função da diversidade 

presente nos participantes, em sua maioria graduandos de diversas áreas – 

humanas, exatas e biológicas – da universidade. 

Um outro espaço de troca com pessoas de outras áreas é denominado Bate-Papo 

Acadêmico, que ocorre uma vez por semestre, e conta com a participação de 

acadêmicos de fora da Ciência Política. O evento reafirma o caráter interdisciplinar 

da contemporaneidade, construindo uma concepção mais holística e plural dos 

assuntos trabalhados.  

Além disso, desenvolvemos com os calouros do curso de Ciência Política duas 

atividades que debatem o valor e o espaço social da universidade (Introdução à 

Universidade) e o campo de atuação profissional do cientista político (Política e 



Vocação), que nos levam a pensar no tripé universitário constituinte do Programa de 

Educação Tutorial a partir de questionamentos acerca da universidade hoje.  

Um dos principais ganhos destes debates é a aproximação dos alunos com a prática 

da extensão, muito importante dentro do nosso grupo PET. Dentre as atividades de 

extensão que realizamos, mencionamos os debates com estudantes de ensino 

médio do Centro Educacional São Francisco, escola localizada na periferia do 

Distrito Federal, compondo o Projeto de Extensão E Eu Com Isso?, do Instituto de 

Ciência Política. Neste âmbito, é preciso reforçar a intenção de trabalhar com 

espaços informais de educação dentro dos quais é possível repensar as estruturas 

hierárquicas e quebrar a posição de professor e estudante como relação de poder, 

conforme aponta Illych (1979). 

Resultados e Discussão: 

Em todas as atividades desenvolvidas pelo PET/POL recebemos públicos diferentes 

do nosso curso, universidade e cidade, de forma que estamos apoiados com o 

modelo da indissociabilidade do tripé universitário ao desenvolver atividades 

complementares de ensino, pesquisa e extensão, mas, ao mesmo tempo, suprimos 

necessidades diferentes de públicos diferentes participantes das nossas atividades. 

Ademais, nos espaços construídos dialogamos constantemente também a idéia de 

indissociabilidade, com o objetivo de construir uma universidade mais completa, de 

forma que há uma intersecção entre os participantes dos diversos espaços. 

Conclusão: 

Conclui-se que a prática da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão se 

baseia na ampliação do horizonte dos estudantes de graduação, colocando-o em 

contato com outros cursos, searas, mas sugiro que usem o termo “espaços” e 

contextos sociais. Isso é possível nas atividades do PET/POL, em função dos 

diferentes espaços nos quais o grupo se insere com a proposta de novas atividades 

e formas de pensar a universidade e o mundo à sua volta. 
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