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Resumo: Vinculado ao Programa de Educação Tutorial – (PET/MEC/SESU), o grupo PET Conexões de Saberes
Políticas Públicas de Juventude da UFRGS está constituído desde dezembro de 2010, com a participação de
acadêmicos de vários cursos de graduação, selecionados conforme perfil de estudantes de origem popular, no
contexto de ampliação do PET nacional. Acompanhando processos de criação de atividades e intervenções em
comunidades, este trabalho integra a proposta da dissertação de Mestrado do primeiro autor no Programa de PósGraduação em Psicologia Social e Institucional. Freqüentando reuniões de trabalho do grupo de bolsistas do
programa e colaborando em atividades de análise e formação destes para ações em comunidades periféricas de
Porto Alegre-RS através de grupos de estudos, de apoio na elaboração de resumos científicos e da criação de
espaços de análise sobre as implicações e a dialogicidade da militância juvenil representada pelo movimento
levante da juventude e a universidade, essa pesquisa procura refletir como as juventudes acadêmicas circulam e
constroem territórios existenciais através da política Pet-Conexões. Trabalhando com o recurso metodológico de
base cartográfica sob a perspectiva da pesquisa-intervenção e o referencial de Hannah Arendt de política,
pensada como ação em comum acordo, onde os espectadores têm vez e voz, isto é, que determinam o significado
da ação política através do debate e da franqueza, este trabalho procura sinalizar traçados de experiências
desenvolvidas pelo mestrando em atividades de formação de jovens participantes da política conexões. A análise
parcial dos resultados, através de diários de campo e do registro de depoimentos dos estudantes envolvidos,
aponta que novos modos de subjetivação juvenil podem estar emergindo através da circulação de juventudes
pela política Conexões de Saberes, criando-se desafios e novas questões para a universidade.
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