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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

A educação pública no Brasil é marcada pela precarização do ensino básico que lança às
classes subalternas barreiras para acesso à Universidade pública. Para além disso, os
currículos impostos pelo Estado ignoram o caráter emancipatório e crítico da educação,
reduzindo-a a uma formação técnica que visa a submissão das camadas populares como mão
de obra barata para o mercado. Ante o exposto, o presente estudo busca analisar e
compreender a atuação do Cursinho Popular do DCE-UFV como alternativa a uma formação
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integral e de acesso à Universidade Pública. Para tanto, foram feitos levantamentos
bibliográficos e de materiais empíricos do Cursinho Popular do DCE/UFV com o objetivo de
aferir os avanços promovidos por essa experiência local, sicotizadas com as reflexões de
outras experiências de cursinhos populares no Brasil.

Palavras- chave: Educação Popular; Formação Integral; Praxis

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas é tangível a ampliação de políticas públicas que abrem as portas

das Universidades à classe trabalhadora. Entretanto, essa expansão esbarra com uma dinâmica

excludente e meritocrática em que a educação brasileira está inserida.

Na contramão dessa lógica hegemônica, desenvolvem-se possibilidades e experiências

de educação como é o caso dos Cursinhos Populares buscando incorporar no processo

formativo a conscientização, metodologias dialógicas e o acesso ao ensino universitário para

jovens provenientes de camadas populares. Assim, pleiteia-se a educação popular, num

sentido mais amplo do termo, buscando potencializar as experiências na formação humana

integral.

De tal forma, o presente trabalho busca apontar a atuação dos Cursinhos Populares,

mormente o Cursinho Popular do DCE-UFV (CPDCE-UFV), como alternativa de acesso de

trabalhadores à Universidade pública, bem como agente catalisador de uma formação em sua

dimensão mais ampla, isto é, humana e técnica.

Ambos autores deste artigo tiveram diferentes experiências com cursinhos populares

em suas trajetórias, o que contribuiu com o interesse no desenvolvimento desta pesquisa. Para

além das trajetórias foi feita uma análise bibliográfica para compor as discussões acerca da

educação popular e a atuação de cursinhos como espaços de construção de experiências para o

acesso de jovens ao ensino superior.  Por conseguinte, foram feitas análises em documentos

do Cursinho Popular do DCE-UFV, especialmente dois questionários semi-estruturados

aplicados aos candidatos na pré-inscrição, e no período de vivência no CPDCE-UFV,

respectivamente, e ao caderno de justificativa de faltas, entre os meses de março e junho dos

anos de 2017 e 2018.

EDUCAÇÃO POPULAR E CURSINHOS POPULARES: ALTERNATIVA À
FORMAÇÃO TRADICIONAL.

Com o advento da sociedade moderna, industrial e capitalista, a função social da

educação se transformou, adequando-se às demandas impostas por este sistema, justificado
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pela perspectiva de ensino técnico como alternativa ao desenvolvimento econômico do país.

Uma pequena parcela da burguesia detém o poder de garantir, a partir de uma ‘pedagogia

domesticante’, seus interesses de classe. Isto é, “A escola refletiu sempre o seu tempo e não

podia deixar de refleti-lo; sempre esteve a serviço das necessidades de um regime social

determinado e, se não fosse capaz disso, teria sido eliminada como um corpo estranho inútil”.

(PISTRAK, 2011, p. 23).

Consoante a esta percepção, a educação brasileira desenvolveu-se tardiamente,

alinhada aos interesses das classes dominantes e oferecida apenas a seus pares. No entanto,

neste cenário, a partir da década de 1950, surge uma proposta de prática educacional além dos

muros que cercavam as escolas e o conhecimento, ligada à cultura do povo e aos movimentos

sociais: a educação popular.

Esta perspectiva vai de encontro às premissas da educação formal, reforçando a ideia

proposta por Thum (2000), de que é preciso superar a própria realidade para não cair na

armadilha da lei do mercado, e visa a democratização do ensino a todas as camadas populares

a partir de metodologias que resguardam e valorizam o conhecimento e a cultura popular.

Além disso, a educação popular pauta-se em uma pedagogia dialógica, como propõe

Paulo Freire, através da qual o discurso transformado em ação propõe um modelo de

educação para todos, em todos os níveis, respeitando as especificidades dos sujeitos

envolvidos. Para Freire (2013), a educação não parte da ideia de transmissão de

conhecimento, mas, sim, de construção de um conhecimento que não aceita nenhum tipo de

discriminação e, mais que isso, leva os sujeitos a se conscientizarem de sua incompletude e

potencial transformador da realidade posta.

Com efeito, o indivíduo reconhece as influências externas, isto é, sociais, políticas,

materiais em sua formação durante toda a vida e se sente parte do todo, sendo imperativo se

colocar como tal, assim

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa
posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal,
minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se
insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da
história. (...) mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e
políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras
de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o
mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam (FREIRE, 2013, p.53).

Essa ação, como nos remete Pontual (2005), contribui com uma formação ampla e

humana, ligada à construção de uma cidadania crítica e pela busca do desenvolvimento



econômico pautado na justiça social. Assim,

A educação popular promove a cidadania, emancipação humana, uma cultura
democrática e solidária e norteia-se pela liberdade, para além da liberdade da
ideologia liberal / neoliberal. Ela se apresenta como construção coletiva de
resistência, de enfrentamento às imposições das políticas educativas oficiais e como
negação da negação ao direito à educação (BATISTA, 2005, p. 7).

Os Cursinhos Populares situam-se no campo de formação chamado de educação

popular e destacam-se por conseguirem sinalizar as contradições do sistema, dentre as quais a

exclusão dos processos seletivos, a elitização dos grupos que acessam ao ensino superior, os

limitantes formativos das classes populares devido suas trajetórias e de suas famílias, dentre

outros. Para Siqueira (2008, p.16), “trata-se, pois da dicotomia, a luta diária de superação ou

adaptação a essa barreira.”

No Brasil, a partir da década de 1950 emergem as primeiras ações com viés

reivindicatório voltado para o ensino superior ainda com acesso estritamente limitado aos

filhos das classes dominantes. Uma concisa delimitação histórica mostra as múltiplas formas

organizacionais e seus diversos recortes sociais.

Em São Paulo, experiências como “Cursinho da Poli” e o EDUCAFRO dão um

panorama dessas multiplicidades. No primeiro caso, partindo de discentes dos cursos de

Engenharia da Universidade de São Paulo (USP), a ideia inicial, datada da década de 1950,

era oferecer uma alternativa para todos os que queriam ingressar na Escola Politécnica da

USP, a partir de reformulações em sua trajetória, com início no ano de 1987, passa a ser

voltado para pessoas carentes, como pontua Castro (2005). Embora, tendo por base uma luta

contra o caráter excludente das camadas mais pobres em relação à admissão via vestibulares,

o Cursinho da Poli carrega críticas voltadas à “mercantilização” em alguns aspectos como,

por exemplo, mensalidades e outros mecanismos de acesso e controle dos conhecimentos para

o acesso.

A importância do movimento negro também reflete em organizações como

EDUCAFRO3, com sede na cidade de São Paulo /SP e presentes em outros estados brasileiros

como Minas Gerais. Neste caso, os objetivos estão ligados à inclusão da população negra e

pobre não apenas em universidades públicas, mas também, em instituições privadas através da

3 A ideia que originou o projeto parte de uma experiência vivida por Frei David dos Santos que sofreu episódios
de racismo quando ainda era seminarista. Frei David frente a realidade de exclusão posta a negros e pobres e a
falta de estimulo e perspectiva desses jovens em relação ao ensino superior engajou-se na luta a favor de ações
afirmativas como as cotas raciais. Neste momento, também toma corpo o EDUCAFRO com a finalidade de
preparar os educandos para ingressar em instituições públicas e particulares mas preocupando-se também com
sua formação cidadã e política. Disponível em: https://jornaleducafro.wordpress.com/historia/ (Acesso em: 14 de
agosto de 2018)



concessão de bolsas de estudos. Mais que isso, também atua pautado em valores que visam a

transformação social bem como: responsabilidade e organização coletiva. Municiados de uma

formação politizada, os agentes que compõe a organização levam também para instâncias

deliberativas do Estado propostas voltadas para políticas públicas afirmativas.

O Pré-vestibular da Cidadania situava-se na cidade de Florianópolis-SC e fazia parte

dos projetos do Centro de Educação Popular - CEDEP. Ao contrário de outros exemplos, esta

mobilização partiu de professores de uma instituição tradicional, o Colégio Catarinense, que

trabalhavam voluntariamente “tendo por base a solidariedade” (GRADE; MARI, 2010, p.9)

no intuito de atender alunos moradores de áreas periféricas. Além disso,

Possui um programa de extensão para dentro das mesmas, através da inserção do
aluno participante em alguma atividade social ou trabalho profissional em espaços
organizativos. Essa é uma das maneiras de fortalecer os laços dos alunos com a
comunidade de origem e a ampliação da capacidade técnica dessas áreas na
elaboração de outros projetos, essencialmente em políticas públicas. (GRADE;
MARI, 2010, p.8).

O projeto também estima que 80% dos estudantes egressos entraram em instituições

públicas de ensino.

Assim, os Cursinhos Populares impulsionam em seus educandos uma nova visão sobre

identidade individual e junto ao coletivo, sob a égide de uma “democracia radicalizada”

pautada na auto-gestão e tomada de decisões por todos os atores envolvidos, como aponta

Santos (2008). Sendo ponto de partida para transformações sociais, os cursinhos também são

lócus de pluralidade ideológica e para as mais diversas pautas sociais.

Ao mesmo tempo, é preciso estar atento aos meandros das políticas públicas e das

classes dirigentes, pois os direitos básicos garantidos estão ligados não apenas às

mobilizações e tensionamentos causados por movimentos contra-hegemônicos, mas, também,

pela apropriação dessas necessidades por parte dos governantes que garantem, dessa forma, a

manutenção de seu poder, como afirma Castro (2005).

Face a essa realidade, cabe resgatar a contribuição da escola unitária proposta por

Gramsci (1999) que visava romper com essa cultura hegemônica e, mais que isso,

desenvolver a capacidade intelectual e criativa das classes subalternas, de tal modo que:

Este problema pode e deve ser aproximado da colocação moderna da doutrina e da
prática pedagógicas, segundo as quais a relação entre professor e aluno é uma
relação ativa, de vinculações recíprocas, e que, portanto, todo professor é sempre
aluno e todo aluno, professor. Mas a relação pedagógica não pode ser limitada às
relações especificamente “escolares”, através das quais as novas gerações entram em
contato com as antigas e absorvem suas experiências e seus valores historicamente



necessários, “amadurecendo” e desenvolvendo uma personalidade própria, histórica
e culturalmente superior. Esta relação existe em toda a sociedade no seu conjunto e
em todo individuo com relação aos outros indivíduos, entre camadas intelectuais e
não intelectuais, entre governantes e governados, entre elites e seguidores, entre
dirigentes e dirigidos, entre vanguardas e corpos de exército. Toda relação de
“hegemonia” é necessariamente uma relação pedagógica, que se verifica não apenas
no interior de uma nação, entre as diversas forças que a compõem, mas em todo o
campo internacional e mundial, entre conjuntos de civilizações nacionais e
continentais (GRAMSCI, 1999, p.399).

A relação entre educação e política não são antagônicas, como algumas agendas

conservadoras tentam impor, mas compõe uma via de mão dupla que, para Gramsci, leva ao

re-ordenamento do que é posto pelo capital. Essa superação da ordem vigente não é um

processo mecânico, mas situa-se no processo de tomada de consciência em meio às

contradições de classe, como enfocam Mari e Grade (2012).

Com efeito, no tocante à classe trabalhadora, partimos, portanto, de uma prospecção

Gramsciana de formação em sua dimensão integral.  A proposta educativa de Antonio

Gramsci, bem como a dos cursinhos populares, está ligada à apropriação e ressignificação do

processo histórico e de sua condição subalterna por parte do trabalhador, tendo a práxis como

senda de emancipação filosófica e tomada de ações que repercutam mudanças individuais e

coletivas.

Na prática, para alcançar esta máxima, é preciso reconhecer a trajetória escolar dos

trabalhadores para compreender suas limitações em relação ao acesso à Universidade pública.

As transformações nas relações de trabalho refletiram também no conceito de cidadania que

passa a ser associado à capacidade de consumo, como pontua Girotto (2017).

Este afastamento de uma perspectiva crítica do ser cidadão coaduna-se a seu percurso

escolar caracterizado por uma formação ínfima permeada por limitações como a falta de

estrutura nas escolas públicas, necessidade de trabalhar simultaneamente, o desestímulo em

relação a almejar um ensino superior, entre tantos outros que explicam o ainda baixo número

de trabalhadores nas cadeiras universitárias.

Neste sentido,

A relação desse estudante com o ensino formal é bastante conflituosa, pois se
realizou sob a égide de uma escolarização que reproduziu, ao longo dos anos, as
desigualdades sociais originadas nas diferentes esferas de organização de vida
coletiva. (SPÓSITO; ANDRADE, 1986)

Destaca-se ainda os efeitos dessa realidade no sentido político, o trabalhador imerso

nas contradições sociais que o capitalismo acarreta acaba alinhando-se a propostas que não o

contempla em suas necessidades sócio-econômicas, como pontua Girotto (2017).

Cabe retomar e ressaltar a importância dos movimentos sociais neste cenário de



emancipação cidadã e tomada de consciência, pois estes atuam como fator determinante nas

conquistas sócio-políticas e propulsor de mudanças estruturais que visem a “reversão do

quadro de desigualdades e miséria social” (VAINER, 2002, p. 147) a fim de democratizar ao

máximo o acesso às esferas públicas.

No que tange a Universidade pública, esta instituição é reflexo do caráter excludente e

desigual da sociedade brasileira e atua como ferramenta de manutenção da cultura

hegemônica. Ainda que nas últimas décadas seja concreto o aumento de universitários

oriundos das classes subalternas, é preciso ir além e mudar também a dinâmica que revela as

limitações impostas a estes estudantes.

A partir do momento que a universidade se abre para as experiências populares,

aguarda-se que a mesma repense algumas de suas contradições a fim de tornar a socialização

mais horizontal e solidária. Como proposto por Anísio Teixeira (1988), a universidade deve

almejar uma formação consciente e profissional guiada por uma apropriação do conhecimento

e não meramente sua reprodução.

QUE A UNIVERSIDADE SE PINTE DE POVO: O CURSINHO POPULAR DO DCE –
UFV

Nesse contexto, encontra-se o Cursinho Popular do DCE – UFV, uma iniciativa

autônoma, mas vinculada à Universidade Federal de Viçosa (UFV) desde 1998. Embora

sejam escassas as fontes que nos permitam delinear com detalhes a sua gênese, através de

relatos sabe-se que o primeiro projeto foi proposto na década de 1970 pelo movimento

estudantil, mas interrompido e retomado ao longo dos anos de 1990 e baseia-se nos conceitos

educacionais de Paulo Freire (2013) em busca de uma formação crítica de educandos e

educadores em formação.

O aspecto Freiriano se faz presente não apenas no limiar das relações dialógicas entre

educadores e educandos, mas também, na implantação de metodologias alternativas para

construção do conhecimento e no seu aspecto organizacional. Estruturalmente, o CPDCE-

UFV agrega diferentes atores, com diferentes percepções ideológicas e realidades distintas e,

portanto, precisa de uma “definição global de projeto político para a sociedade” (SANTOS,

2008, p.191) que norteie seu propósito máximo, isto é, seu caráter educativo e político.

Sendo assim, esta proposta organiza-se através de um regimento interno e de uma

dinâmica colaborativa e horizontal entre coordenação, educadores e educandos. Neste

documento constam os parâmetros a serem seguidos por todos os agentes envolvidos e



fundamentados nos princípios de: Educação Popular, Autogestão e Interdisciplinaridade. Para

tanto, são organizadas três instâncias deliberativas: colegiado, reunião geral e assembleia

geral.

No que tange a organização curricular, o CPDCE-UFV conduz o processo

pedagógico com o objetivo de integralizar os conteúdos pragmáticos para as provas do ENEM

(Exame Nacional do Ensino Médio) com a interdisciplinaridade e com a formação política

dos educandos à medida que traz à luz a cada conteúdo proposto problemas palpáveis do

contexto social a fim de instigar a tomada de consciência em relação às opressões cotidianas e

materializando o caráter libertador, proposto por Paulo Freire (1987), da educação.

Neste aspecto, cabe resgatar o já mencionado EDUCAFRO para que seja feito um

paralelo entre os dois projetos. Em ambos a questão da cidadania toma corpo através de

atividades voltadas a essa temática. No caso do CPDCE-UFV, a disciplina “cultura e

cidadania” atua, a partir de metodologias participativas, como espaço de discussão de

questões sensíveis às agendas sociais e populares e isto se dá não apenas em relação aos

educandos mas integra também educadores e coordenação em constante formação.

Desde o final da década de 1990, o CPDCE-UFV situava-se no Colégio de Aplicação

Coluni-CAp COLUNI, onde permaneceu até o ano de 2015. Em 2016, no entanto, travou-se

uma relação problemática com a diretoria da instituição que via no projeto uma ameaça não

apenas no sentido material, mas também, no sentido político ao considerar que o CPDCE era

uma proposta que destoava escola e da sua elitização. Simultaneamente, frente à crise

econômica que afetou as universidades federais, a Universidade Federal de Viçosa anunciou o

corte de metade das bolsas oferecidas aos educadores.

Assim, em março de 2016, todos os atores envolvidos na construção do projeto

ocuparam a reitoria até que fossem resolvidas as questões postas. Com efeito, o corte em

relação às bolsas foi menor e a secretaria passou a ser localizada no Centro de Ensino e

Extensão (CEE), na UFV campus Viçosa, sala 107 (Assessoria dos Movimentos Sociais) e as

aulas passaram a ocorrer no mesmo espaço, de segunda à sexta-feira, das 18h30min às 22h,

contando com três turmas com 40 educandos em cada.

Atualmente, o CPDCE-UFV é apoiado institucionalmente pela Pró-reitoria de Ensino

(PRE), que, alinhada à Diretoria de assuntos comunitários (DIP), fornece bolsas de monitoria

nível I aos educadores; Pró-reitoria de Extensão e Cultura, que concede bolsas aos

coordenadores e a Pró-reitoria de assuntos comunitários (PCD) que viabiliza bolsas de

iniciação profissional aos secretários. No total, o quadro de colaboradores é composto por 14



educadores bolsistas, dois coordenadores, dois secretários, e, além disso, conta com sete

educadores voluntários, todos matriculados regularmente em cursos da UFV. Vale acentuar

que muitos dos educadores são ex-educandos do próprio cursinho.

Até o ano de 2016, as inscrições e escolha dos candidatos eram feitas pela Diretoria de

Assuntos Comunitários (PCD) a partir da entrega dos mais variados documentos

comprobatórios de suas condições sócio-econômicas e, por mais que o critério fosse justo, por

conta da burocracia muitos candidatos ficavam de fora, sobretudo oriundos das zonas rurais.

A fim de propiciar um acesso democrático, as inscrições são feitas a partir da entrega

de documentos e questionário respondido no ato de pré-inscrição. A partir disso, as inscrições

são distribuídas nos grupos representativos (negros, indígenas, mães/pais, e outras) e, por fim,

são feitos sorteios públicos para o preenchimento das 120 matrículas, divididas igualmente

entre os grupos de representação.

Essas matrículas atendem a candidatos das zonas urbana e rural de Viçosa e cidades

próximas como Cajuri, Teixeiras, Coimbra, entre outras. A idade dos educandos varia de 17 a

65 anos e essa heterogeneidade também é composta por egressos do Ensino Médio e

estudantes ainda cursando o segundo grau.

Não há uma estimativa, por parte da coordenação, em relação ao número de aprovados

no vestibular, pois a crítica feita por parte do CPDCE-UFV apontava para a lógica

mercadológica do mérito. No entanto, pelos relatos dos egressos pode-se concluir que a

grande parte ingressa em cursos noturnos e de licenciatura evidenciando as limitações

impostas pela dinâmica acadêmica aos estudantes das classes populares.

ANÁLISES E RESULTADOS

Os resultados aqui expostos foram alcançados a partir de análise documental nos

parâmetros apontados por Cellard (2008) que salienta a importância do contexto que

propiciou a produção de tal documento para compreender os agentes envolvidos e suas

particularidades. Assim, a análise se debruçou em um questionário feito na pré-inscrição

realizada no ano de 2018, um questionário semi-estruturado respondido durante o período

letivo e do Caderno de Faltas que aponta uma estimativa quanto ao número de estudantes

trabalhadores nos anos de 2017 e 2018 no Cursinho Popular do DCE-UFV.

A primeira análise, a partir da justificativa de 57 discentes no Caderno de Faltas,

aponta que 40,35% das justificativas estão ligadas ao trabalho, de abril a junho de 2018. Além

disso, se comparado ao ano anterior, os dados mostram um aumento no ingresso de



trabalhadores, já que em 2017 este número foi de 29,82%. Este aumento pode ser explicado

pelo alargamento de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior nas últimas décadas no

Brasil e os cursinhos populares, por serem gratuitos (e normalmente serem equivocadamente

reduzidos a este conceito), tornam-se uma possibilidade de luta por este espaço nas

universidades públicas.

Além disso, estarem inseridos no meio universitário proporciona um outro olhar, sob

outra ótica acerca dessa dinâmica

É como trabalhador que ele frequenta as aulas e vê na faculdade um desdobramento
do mundo do trabalho: lições, deveres, horários e o diploma como substituto do
salário; o mundo cotidiano também aparece como um imenso conjunto de
fragmentos não articulados, expressão da alienação do processo e do produto do seu
trabalho, cuja expressão mais evidente é a sensação de solidão, de estar em tudo,
mas não estar em nada, da pressa, da falta de uma compreensão totalizadora dos
fragmentos que constituem seu mundo (trabalho, escola, família) (SPÓSITO &
ANDRADE, 1986, p. 13)

O segundo momento recai sobre o conhecimento prévio dos educandos em relação à

proposta de educação popular e para tanto, foram analisadas 85 respostas presentes nos

questionários supracitados. No primeiro questionário, respondido no ato de pré-inscrição,

84,7% responderam não saber o que é a educação popular, tantas vezes confundida com

educação gratuita, como justificado pelos próprios candidatos. Especificamente, entre os

estudantes inseridos na dinâmica do trabalho, apenas 26,08% já havia tido contato com a

educação popular.

No segundo questionário semi-estruturado, após uma média de 3 meses de vivência

no CPDCE-UFV, os educandos foram novamente questionados sobre o entendimento em

relação a proposta da educação popular e o número cai para 45,88%.  Este resultado evidencia

a especificidade da prática popular pautada na autonomia e valorização do conhecimento

prévio do indivíduo em detrimento do caráter tecnicista da educação comercial.

Ademais, esta ressignificação, por parte dos alunos, em relação à educação popular

está alinhada às metodologias adotadas pelos educadores relacionadas a uma troca de saberes

horizontal entre os agentes envolvidos, buscando vincular/articular o conteúdo à realidade do

contexto social em que esses sujeitos estão inseridos. Para tanto, educadores e coordenadores

do CPDCE - UFV estabelecem em suas reuniões gerais análise de metodologias e textos de

formação a fim de estarem em consonância com o processo de reflexão e (re) apropriação do

saber pedagógico e das noções de cidadania e política, como foi ressaltado por Thum (2000).

Também cabe ressaltar neste ponto, o aspecto formativo dos educadores, em especial,

ao apontar que ao construir o conhecimento junto ao educando, o educador também



desenvolve sua consciência de classe. No CPDCE-UFV isto é balizado através de ações

interdisciplinares e, mais que isso, ao propor temas pertinentes às causas sociais em suas

aulas, tais como: racismo, a luta feminista, reforma agrária, entre outros.

Estes questionários também salientam a importância dos movimentos sociais no

processo de construção do espaço em que o cursinho está inserido. Mais de 80% das respostas

apontavam para o desconhecimento ou não participação por parte dos educandos em relação

aos movimentos sociais, o que reflete a pouca participação política dos mesmos frente à

realidade sócio-econômica a que são submetidos pelo sistema capitalista.

Essa aproximação com coletivos e movimentos sociais promove a conscientização do

sujeito para seu papel de agente de transformação histórica e, através de ações e mobilizações,

busca garantir políticas públicas que assegurem direitos básicos. Assim, como aponta Batista

(2005), esta vivência propicia inserção em espaços políticos para além dos institucionalizados

e integra os sujeitos à construção social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a partir do exposto, a educação popular configura-se como uma ferramenta a

contrapelo, no sentido dado por Walter Benjamin (1892-1940), de dizer que parte de ideais

educativos ligados às práticas políticas comprometidas com as classes historicamente

marginalizadas.

Concomitante a essa perspectiva, situa-se o caso do Cursinho Popular do DCE - UFV

articulando, em seu trabalho como pré-vestibular, valores como os de autonomia, cooperação

e sensibilidade frente às contradições sociais impostas pelo sistema capitalista, valorizando

seu papel de agente de transformação sócio-política.

Destarte, a partir das análises documentais compreendemos a dimensão formativa, em

seu caráter mais amplo a que o CPDCE-UFV se propõe. Os números evidenciam essa

mudança em relação a formação crítica ao apontar o aumento de 41,89% no que se refere a

compreensão acerca da educação popular após 3 meses de vivência no cursinho, os educandos

sentem-se à vontade para participar das instâncias deliberativas internas propondo pautas e

resoluções e, além disso, se posicionar enquanto sujeito histórico frente aos problemas sociais

através da imersão em movimentos sociais, seja no bojo acadêmico ou de suas comunidades.

No que tange à classe trabalhadora, foco do presente trabalho, os resultados permeiam

duas explicações: a primeira, o aumento de inscritos trabalhadores está ligado a crise

econômica que o Brasil atravessa e, por conseguinte, enxergam o ingresso a Universidade



como alternativa a melhora na perspectiva profissional. A segunda diz respeito à crise

institucional, a partir do momento que estreitam seu contato e compreensão sobre a educação

popular estes trabalhadores desenvolvem uma posição assertiva em relação as suas convicções

políticas e posicionamento no seio da luta de classes.

Além disso, cabe resgatar e salientar a importância de atividades como as da disciplina

de “Cultura e Cidadania” que aproximam a vivência do educando com a prática educativa

refletindo a proposta de práxis presente na Educação Popular na qual a educação integra o

indivíduo ao contexto sócio – político e econômico almejando sua formação integral como

cidadão crítico.

Assim, estando agregado à instituição, como neste caso de análise, esta proposta de

Cursinho Popular aproxima o trabalhador da lógica universitária de tal forma que reconheça e

reivindique seu lugar neste processo. O compromisso dos que compõe a organização do

CPDCE-UFV também age como fator diferencial nestes resultados. À vista disso, pode-se

afirmar que o CPDCE-UFV luta, junto aos sujeitos que o compõem horizontalmente, para que

a Universidade pública se pinte de povo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, C. L. & SPOSITO, M. P. O Aluno do Curso Superior Noturno: Um Estudo de
Caso. Cadernos de Pesquisas. São Paulo, 57, 3-19, 1986.

BATISTA, M. S. X. Educação popular em movimentos sociais: construção coletiva de
concepções e práticas educativas emancipatórias. 28ª. Reunião Nacional da ANPED.
Caxambu, 2005.

CASTRO, C.A. Cursinhos Alternativos e Populares: Movimentos territoriais de luta pelo
acesso ao ensino público superior no Brasil. (Dissertação de Mestrado) Faculdade de
Ciências e Tecnologia da UNESP. Presidente Prudente, 2005.

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J; DESLAURIERS, J-P; GROULX, L-
H; LAPERRIÈRE, A; MAYER, R; PIRES, A.A pesquisa qualitativa: enfoques
epistemológicos e metodológicos. Tradução de Ana Cristina Nasser. 1ª Ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2008.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 47ª Ed, Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2013.

_________. Pedagogia do Oprimido. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GIROTTO, E.D. A classe trabalhadora vai a Universidade: análises das implicações político-
pedagógicas a partir dos dados do Departamento de Geografia – USP. Revista da Associação
Nacional de Pós-graduação e pesquisa em Geografia (Anpege). p. 209 – 235. V.13, n.20,
jan./abr. 2017.



GRAMSCI, A. Cadernos de Cárcere. Volume 1. Edição e tradução, Carlos Nelson Coutinho.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.

MARI, C. L. GRADE, M.Experiências coletivas populares: práticas sociais nascidas nas
periferias. Revista Querubim, v. 06, p. 85-91, 2010.

____________________. O senso comum e a educação em Antonio Gramsci: dimensões
singulares da práxis. In: COELHO; E.P; SANTOS, G.M.A; MARI, C.L (Org.). Educação e
formação humana: múltiplos olhares sobre a práxis educativa. 1ª Ed. Curitiba: CRV, 2012

PISTRAK, M.M. Fundamentos da escola do trabalho. Tradução de Daniel Aarão Reis Filho.
3ª Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

PONTUAL, P. Educação popular e democratização das estruturas políticas e espaços
públicos. In: Educação popular na América Latina: desafios e
perspectivas.Brasília:UNESCO, MEC, CEAAL, 2005.

SIQUEIRA, C. Z. R. Cursinhos Populares em movimento: articular e (re)conhecer
contradições. Monografia (Graduação em Geografia) – Universidade Federal de Viçosa,
Viçosa, 2008.

TEIXEIRA, A. Educação e universidade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1988.

THUM, C. Pré-vestibular público e gratuito: o acesso de trabalhadores à universidade pública.
(Dissertação de Mestrado) Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis SC, 2000.

VAINER, C. B. As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder local?
In:Cadernos IPPUR, ano XV, n.2, ago./dez. 2001/ano XVI, n.1, jan./jul. 2002.


