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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência sobre

a construção de ser educador/a de um Cursinho Popular. O universo de discussão perpassa as

questões de projetos de extensão universitária e de movimentos sociais que se organizam pela

luta a favor da democratização do ensino superior através de cursinhos preparatórios que tem

como objetivo atender uma parcela da população marginalizada do mercado educacional de

pré-ENEM pagos. Além disso, esse relato conta com um debate acerca da importância da

experiência no Cursinho Popular de Paula Cândido, tendo em vista o contato e a formação de

educadores/as pautada pela educação popular desenvolvida principalmente por Paulo Freire e

disseminada a partir da década de 60. Essa relação é fundamental não só para compreender a

experiência em si, mas também para perceber a visão de mundo de opressões e resistências

que são travadas nos embates sociais relacionados ao acesso para o ensino superior.

Palavras-Chave: Cursinhos Populares, Educadores/as, Movimentos Sociais, Educação



Popular.

Os cursinhos Populares no Brasil

As experiências dos cursinhos populares no Brasil estão vinculadas, segundo Castro

(2009), a diferentes sujeitos. Eles são fruto de mobilização de educadores populares,

movimentos negros, agentes pastorais e os movimentos sociais populares do final do século

passado. De acordo com o autor,

Os Cursinhos Populares começaram a se organizar em meados dos anos de 1980, na
Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Integrantes do movimento negro, após a
constatação da ausência de negros no mercado de trabalho, na representação política
e nas universidades públicas, resolveram levar para o movimento negro a tarefa de
encontrar meios para a inserção da comunidade da “Baixada” nas listas de
aprovação dos vestibulares das universidades públicas. (CASTRO, 2005, p. 14).

Contudo, o autor afirma que a gênese dos cursinhos está relacionada a quatro

diferentes momentos na história do Brasil. O primeiro momento compreende o período de

1946 a 1964. Segundo Castro (2009),

O primeiro momento agrega os Cursinhos do Grêmio da Faculdade Politécnica da
USP e do Centro Acadêmico Armando Sales de Oliveira, o CAASO, na USP de São
Carlos, surgidos na década de 1950, quando o país vivia a discussão sobre qual
projeto de desenvolvimento deveria seguir (CASTRO, 2009, p. 14).

O segundo momento é o período da ditadura militar, 1964 até 1985. De acordo com o

autor, as experiências acumuladas por movimento sociais no período de repressão foram

fundamentais para os novos movimentos sociais que surgiram a partir de 1970. Nesse sentido,

ele afirma que a Teologia da Libertação foi importante na construção dos cursinhos,

influenciando na identidade pautada por práticas solidárias e organização social. Castro

(2009), aponta o terceiro momento dos anos 1980 até os dias atuais. Segundo ele esse

momento é,

Inicialmente marcado pela hiperinflação, pela perspectiva do governo de um
presidente eleito por voto direto, depois de vinte e nove anos, e pelo esgotamento
das práticas dos movimentos sociais surgidos nos anos de 1970 e 1980, o período
também se caracterizou pela disseminação das práticas do que  se  convencionou
chamar  “novíssimos movimentos  sociais”  e    das experiências de Cursinhos Pré-
Vestibulares nas universidades públicas, originados das iniciativas de estudantes e
de suas representações (CASTRO, 2009, p.15).

O quarto momento, por sua vez, é apresentado pelo autor como sendo um encontro

entre os momentos que o antecedem. Segundo ele, “é a partir desse encontro que podemos

falar em Cursinhos Populares, até porque, anteriormente, eles estavam localizados

majoritariamente no interior dos campi universitários ou em administrações municipais de



caráter progressista” (CASTRO, 2009, p.15).

Encontramos diferentes trabalhos acadêmicos que podem nos auxiliar na discussão

acerca dos cursinhos populares, eles também são chamados de preparatórios populares,

alternativos populares e durante a vigência dos vestibulares eram chamados de pré-

vestibulares populares. Ao longo do século XX, várias experiências de cursinhos populares

são vivenciadas na sociedade por sujeitos que se organizam, seja através de ONG’s, projetos

de extensão nas universidades e em movimentos sociais que lutam pela melhoria e igualdade

na educação.

A pluralidade de vivências dos cursinhos pode ser entendida a partir da sua inserção

em diferentes contextos e territórios, como nas periferias das grandes cidades, em espaços

criados entre as universidades e a sociedade como é o caso do Cursinho Popular de Paula

Cândido. Um exemplo disso, abordado por Siqueira (2011), é a diferenciação do

EDUCAFRO e o Movimento dos Sem Universidade (MSU)1 na cidade de Belo Horizonte.

Segundo a autora o projeto “Educação Para Negros e Carente”, o EDUCAFRO surge

na década de 1980 no Rio de Janeiro e tem como referência o Frei Raimundo dos Santos. A

experiencia em Belo Horizonte é vinculado ao Grupo de Religiosas ligadas à Associação

Franciscana (GRENI). Já o MSU, surgiu a partir dos Pré-Vestibulares populares (PVP’s) nas

periferias das grandes cidades. Esses movimentos são conhecidos como exemplos de cursinho

populares, funcionam de acordo com a especificidade do local em que promovem suas

atividades. A autora também realiza um trabalho sobre outras experiências de cursinhos em

Minas Gerais, mais especificamente na Zona da Mata mineira. Nesse trabalho, Siqueira

(2008) elabora  um  estudo  sobre  os  cursinhos  Ômega,  Diferencial,  Cursinho    Popular

DCE/UFV e Tecendo os Sonhos.

Por sua vez, Castro (2009), faz um mapeamento de cursinhos no estado de São Paulo.

O autor faz o levantamento de diversas experiências, como por exemplo, Cursinho DCE –

UNICAMP, Curso de Auxílio ao Estudante (CAPE), Cursinho do Núcleo de Consciência

Negra da USP, Cursinho do IAPSI-Instituto de Atividades Psicossociais, Cursinho do XI de

Agosto, Cursinho da USP campus zona leste – SP, Cursinho Ideal, CUCA – Curso Unificado

do Campus de Araraquara Cursinho Lions Clubs e UNESP. Cursinho da Computação2.

1 Tanto o EDUCAFRO quanto o MSU possuem cursinhos populares espalhados por todo o país.

2 As experiências apresentadas por Castro (2009) estão vinculadas a instituições de ensino superior em São Paulo
e Rio de Janeiro. Eles surgiram a partir dos anos 90, muitas por iniciativas de estudantes das próprias
instituições.



Além de Castro (2009) e Siqueira (2008) e (2011), Nascimento (1999), realiza seu

estudo sobre os cursinhos, tomando como referência as experiências no Rio de Janeiro.

Segundo ele,

No Rio de Janeiro, esse processo se inicia na segunda metade da década de 1980,
precisamente em 1986, com o projeto Universidade para Trabalhadores da
Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro – ASUFRJ (atual Sindicato dos Trabalhadores em educação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ). (NASCIMENTO, 1999, p. 68).

De acordo com o autor, surge nesse contexto e dentro do projeto citado acima o

cursinho pré-vestibular. Nascimento (1999), afirma ainda que o cursinho incorporou

conteúdos relacionados com as temáticas da sociedade, política e economia, além do conteúdo

básico cobrado nos exames para entrar na universidade, com o objetivo de contribuir para a

reflexão desses sujeitos acerca da sua realidade. Ou seja, a preocupação dos sujeitos

envolvidos nessa experiência estava além da aprovação de educandos/as nos vestibulares.

A partir da década de 1990, segundo Castro (2009), surgem diversos cursinhos

vinculados às universidades públicas e algumas católicas no país. Segundo o autor, “havia, na

organização deles, majoritariamente, estudantes organizados em entidades de representação;

mas também, estudantes que, por meio de novas práticas de atuação, estabeleciam oposição às

direções de suas próprias entidades representativas”. (CASTRO, 2009, p. 22). De acordo com

Carvalho e Freitas (2013) na década de 90 os cursinhos se tornam um movimento de

resistência ao sistema educacional vigente. Inserido nesse debate, Nascimento (2007) também

aponta que esse período foi um momento de intensificação do debate relacionado às

desigualdades de acesso e de oportunidades das classes populares nos cursos superiores,

principalmente da população negra. Além disso, o autor afirma que

Nos anos 90, diversas organizações e movimentos da sociedade civil (ONGs e
movimentos sociais), impulsionados pela chamada Constituição Cidadã de 1988 e
pela luta contra o Neoliberalismo, passaram a exigir do Estado políticas de
democratização da educação, de melhoria salarial, de meio ambiente, para jovens,
mulheres, deficientes etc (NASCIMENTO, 2007, p. 66).

Tal como aponta Siqueira (2009), “as variadas situações que temos de cursinhos

populares no Brasil nos apresentam uma diversidade de experiências coletivas cotidianas,

muitas vezes pautadas na transformação social e na emancipação do indivíduo, outras vezes

num caráter voluntarista”. (SIQUEIRA, 2008, p16).

Os cursinhos populares, nesse sentido, possuem pluralidades de experiências com

diferentes projetos políticos e pedagógicos. Diante disso, e do levantamento bibliográfico

realizado – através das discussões realizadas por Siqueira (2008) e (2011); Castro (2009);



Nascimento (1999) e (2007) e Carvalho e Freitas (2013), Mendes (2011) por exemplo - nos

levou ao debate em torno da percepção dos cursinhos populares em diálogo com a educação

popular e os novos movimentos sociais, surgidos a partir da década de 70.

1.1. A relação dos cursinhos com a educação popular e os movimentos sociais

Mesmo diante das diferenças que os cursinhos ditos populares possuem algumas

características entre si. A primeira é a metodologia pautada pela educação popular. Primeiro

porque desenvolvem suas atividades através do diálogo com as realidades existentes - sejam

elas urbanas de periferia ou do meio rural – e constrói espaços de produção de conhecimento

que é o contraponto do que Freire (2014) chama de educação bancária. De acordo com essa

concepção de educação, o/a estudante é como uma folha em branco a ser preenchida pelo/a

professor/a. Segundo porque a formação vai além da preocupação com o conteúdo, também

pautada pela ideia que Freire apresenta de que a educação é um “ato político”.

Segundo Mendes (2011), a inclusão não pode acontecer sem a emancipação das/as

educandas/os.

Em muitos casos, os cursinhos populares não se contentam em simplesmente
“capacitar” os estudantes para entrar na universidade, reproduzindo acriticamente o
discurso hegemônico – aquele que afirma que as vagas são atribuídas “conforme a
mérito de cada um”. Pelo contrário, boa parte dos cursinhos populares se constitui a
partir do questionamento deste discurso, em alguns casos chegando a entrar em
conflito com a universidade, exigindo a ampliação destas vagas e denunciando seu
caráter de classe. (MENDES, 2011, p. 17)

Um outro fundamento ligado à educação popular é a libertação, o debate acerca desse

fundamento é realizado, entre outros escritos, na Pedagogia do Oprimido. De acordo com

Freire (2014), ela se dá através do movimento dialético de ação, reflexão e ação, ou seja, a

práxis a partir do conhecimento da realidade. Essa ideia de práxis é desenvolvida por Freire

na sua obra de Pedagogia do Oprimido e de acordo com o Fávero (2007) é uma obra que

sofre influência das leituras marxista de Freire durante o seu exílio no Chile no período da

Ditadura Militar no Brasil.

Além dessa questão, a organização do movimento também é outro ponto posto no que

se diz respeito aos cursinhos, já que ela não dá de forma hierarquizada. Neste ponto as

experiências de cursinhos também sofrem a influência das vivências realizada por Paulo

Freire durante os processos de alfabetização em Angicos. Neste ponto, Mendes (2011) chama

atenção para a questão das identidades populares realçando dois aspectos do conceito de

popular empregado nessas vivências. O primeiro é que o termo faz referência ao conjunto de

indivíduos segregados, segundo é a organização dos sujeitos em torno de uma luta e para que

se expressa enquanto força política.



Desta forma, podemos entender a importância dos cursinhos para além da elaboração

de conteúdos “preparatórios” para atender uma demanda real da população marginalizada do

processo mercadológico da educação. Eles podem ser entendidos também através articulações

e organizações, que mobilizam cobranças e realizam questionamentos sobre as medidas do

Estado para promoção da igualdade do acesso, as ações afirmativas. De acordo com

Nascimento,

Políticas de ações afirmativas são medidas que tem como meta a promoção à

igualdade (de oportunidades, de tratamento e de condições objetivas de participação na

sociedade) e o reconhecimento de identidades. São, portanto, políticas que buscam a

democratização (concreta) de direitos civis, políticos, sociais e culturais em uma dada

sociedade. (NASCIMENTO, 2012, p.1)

Nesse sentido, os cursinhos populares atuam pelas mudanças em torno do acesso do

ensino superior e são construídos por sujeitos que também produtores de demandas, como por

exemplo, as cotas nas universidades. Contudo, segundo Siqueira (2008), eles também

enfrentam “dilemas políticos, ideológicos e pedagógicos”, uma vez que eles se inserem em

realidades plurais e também tem fundamentações plurais.

Muitos se pautam na educação popular porque ela está de acordo com seus princípios

e tem como objetivo, através da ação e reflexão, criar uma realidade social mais humana e

menos excludente. As diferentes metodologias pautadas nessa perspectiva de educação têm

em comum a busca por uma ação emancipatória, segundo a qual os sujeitos se reconheçam

como ativos, capazes de transformar a realidade. De acordo com Gadotti (1992),

[...] a educação popular entende que a tarefa educativa consiste em propiciar uma
reflexão crítica das condições em que se cria essa hegemonia e, por sua vez, em
alterar essa hegemonia, propondo uma nova ordem social, uma nova cultura política,
em um novo estilo de relações educativas, enfim um novo projeto social.
(GADOTTI, 1992, p.9).

A metodologia dessa educação progressista, como ressalta Freire, (2014), se

desenvolve a partir de uma organização dialógica, pautada pelas necessidades e esperanças

dos sujeitos envolvidos, não por uma organização vertical na qual demandas são ditadas por

um líder. Sendo assim, a sua organização acontece de maneira horizontal, na qual os/as

agentes sociais mais do que se identifiquem com a causa, eles/as defendem com o povo e não

para ele. Nesse sentido, segundo Streck (2010) a educação popular se vincula aos movimentos

sociais. O autor aponta que,

Um movimento social é, por princípio, a busca por um outro lugar social. Ele se dá a
partir daqueles que rompem com a inércia e se negam a continuar vivendo no lugar
que historicamente lhes estavam designados. Partindo desse mover-se, formam-se
territórios que se orientam por uma forma distinta da hegemônica (STRECK, 2010,



p. 305).
No contexto da pluralização das experiências com a educação popular e do surgimento

dos novos movimentos sociais, pautados por demandas que ultrapassavam as questões de

classe, os cursinhos populares ganharam força no Brasil. Nascimento (1999) estabelece em

seu trabalho a relação entre os preparatórios populares, os movimentos sociais e a educação

popular. Segundo o autor, eles estão

[...] preocupados não apenas com a aprovação de seus alunos no vestibular, esses
cursos incorporam na sua dinâmica estudos que têm como objetivo a apropriação
crítica da história e da cultura das populações discriminadas e marginalizadas, das
contradições e conflitos da realidade social (NASCIMENTO, 1999, p. 21).

As experiências dos cursinhos populares surgiram na Zona da Mata mineira na década
de 90 e também são influenciadas pela educação popular e pelo movimento estudantil.
Carvalho e Freitas (2013) afirmam que

A educação popular tida como princípio dos cursinhos tem como base estimular, nos
evolvidos/as, um espírito de cidadania e participação social, promovendo de forma
dialógica e participativa a formação crítica dos educandos em relação ao mundo em
que vivem, respeitando o conhecimento que o estudante traz de seu cotidiano para o
âmbito escolar, pois ele é um sujeito social e histórico e não uma tábua rasa onde
será depositado todo o conhecimento do professor. Trata-se de uma educação
humanizadora, em que o professor é norteador do processo sócio-educativo e não
detentor de todo o saber. (CARVALHO, FREITAS, 2013, p. 176)

A ideia de educação bancária que Freire (2014) nos traz se refere aquela em que o/a

estudante é visto/a como uma folha em branco esperando todo o conteúdo a ser depositado

por um/a professor/a que tem autoridade, mediante a sua formação, para ser um/a

transmissor/a de conhecimento. Ela vai na contramão do que o autor chama de educação

“problematizadora” que, busca superar a dicotomia entre os/as que sabem e os/as que nada

sabem. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição educador – educandos, a

segunda realiza a sua superação (FREIRE, 2014, p.95).

Além das metodologias de ensino pautadas pela Educação Popular, a construção de

uma gestão compartilhada, segundo Carvalho (2013) é um dos pilares dos cursinhos. Ela vai

se dando aos poucos já que alguns sujeitos estão habituados a outra forma de organização,

vertical e hierarquizada do trabalho, em que são ensinados/as a receberem ou dar ordem, o

que é contrário aos princípios dos cursinhos, que se pauta na distribuição sem hierarquização

das tarefas para o funcionamento do cursinho e participação de todos os sujeitos envolvidos.

Também é impossível pensar o cursinho sem os/as educandos/as que através do diálogo com

os/as educadores/as construíram a experiência do CPPC. É por elas/es e por uma pauta vinda

da realidade que vivenciam, de dificuldade de acesso ao ensino superior e abandono da



escola, por exemplo, que o movimento se firmou em 2009 em Paula Cândido. A experiência

desse cursinho, se insere então no emaranhado de experiências e ações que,

[...] se estruturam a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em
conflitos, litígios e disputas vivenciados pelo grupo na sociedade. As ações
desenvolvem um processo social e político•cultural que cria uma identidade coletiva
para o movimento, a partir dos interesses em comum. Esta identidade é amalgamada
pela força do princípio da solidariedade e construída a partir da base referencial de
valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo, em espaços coletivos não
institucionalizados (GONH, 1995, p. 251).

A descrição realizada por Gonh (1995) se relaciona com o que a autora aponta ser um

exemplo de movimento social. Essa descrição vai de encontro com a caracterização realizada

por Streck (2010), tomando como base seus estudos sobre a contribuição de Paulo Freire para

se pensar uma educação popular libertadora. De acordo com ele os movimentos sociais são:

ações coletivas com um certo nível de organização e portadores de alguma rebeldia, eles estão

localizados em algum grupo e/ou classe e possuem uma preocupação essencial de caráter

universal: a humanização.

A caracterização de movimento social realizada por Gonh (2011) vai de encontro ao

que é apresentado por Streck. Segundo a autora, os movimentos sociais são “ações coletivas

de caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar

e expressar suas demandas” (2012, p.335). Além disso, ela afirma que

Na realidade histórica os movimentos sempre existiram e cremos que sempre
existirão. Isso porque representam forças sociais organizadas, aglutinam as pessoas
não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades e
experimentação social, e essas atividades são fontes geradoras de criatividade e
inovações socioculturais. A experiência da qual são portadores não advém de forças
congeladas do passado – embora este tenha importância crucial ao criar uma
memória que, quando resgatada, dá sentido às lutas do presente. A experiência
recria-se cotidianamente, na adversidade das situações que enfrentam (GONH, 2011,
p. 336).

Nascimento (1999), também trabalha com o conceito de movimento social e vincula

os cursos pré-vestibulares populares à ideia de movimento. De acordo com ele, o movimento

de cursinhos populares, se organiza em torno de uma demanda das classes populares e com o

objetivo de democratizar o acesso das instituições de ensino superior. Segundo o autor,

A emancipação humana é um projeto de construção de autonomia e identidade
coletiva. Essa afirmação torna claro o papel educativo dos movimentos sociais, o
que os define como afirmação/constatação de identidade, coletivos autônomos e
espaços públicos e democráticos de debates políticos, elaboração de estratégias de
democratização das instituições sociais e de toda a esfera pública. (NASCIMENTO,
1999, p. 73)

O entendimento dos cursinhos populares enquanto movimento social é defendida por



Carvalho e Freitas (2013), Siqueira (2008) e (2011) e Costa (2005). Contudo, os autores

afirmam que existe uma dificuldade de articulação nacional do movimento, mas isso não

impede que os cursinhos de articulem em uma escala regional. Como é o caso de alguns

cursinhos na região de Ribeirão Preto e também na Zona da Mata mineira. A relação que

Siqueira (2008) estabelece entre os cursinhos populares e os movimentos sociais esta

relacionado com o envolvimento de educadores/as nessas experiências e a própria necessidade

de sua existência. Além disso, a autora afirma que:

há uma diferenciação na ação interna dos cursinhos populares, na medida em que
algumas podem ter configuração de movimento social, já outras se constituem
enquanto organizações sociais institucionalizadas e se associam num movimento
social mais amplo, pela democratização do ensino superior público e pela
valorização do ensino público básico (SIQUEIRA, 2008, p. 12/13).

Nesse sentido, podemos entender que a autora afirma a ligação necessária dos

cursinhos com os movimentos sociais. Seja por se organizarem e se reconhecerem como tais,

ou por se vincularem a algum movimento social. Por sua vez, a abordagem elaborada por

Costa (2015), utiliza o conceito de movimentos territoriais para caracterizar os cursinhos. A

conceituação é utilizada a partir do debate que o autor desenvolve ao pensar os movimentos

sociais em diferentes territórios. Segundo o autor, “o conceito de “movimento territorial” cabe

a todos os movimentos sociais, pois sempre constituem lutas para ampliar ou minar o poder

de decisão sobre os territórios que os originam” (COSTA, 2015, p. 90).

Nascimento (2007), também realiza uma relação entre os cursinhos populares e as

ações afirmativas. De acordo com o autor, elas podem ser entendidas como políticas públicas

com o objetivo de promover a igualdade entre os diferentes grupos sociais e são, no Brasil,

relacionadas ao conceito de raça e da classe social dos sujeitos. Contudo, o autor afirma que

as ações afirmativas não estão nos limites das ações do Estado, tendo em vista que muitas são

resultados de mobilizações e lutas de movimentos sociais, principalmente os negros, e da

sociedade civil como um todo. De acordo com o autor,

Os movimentos sociais, principalmente aqueles que atuam na ampliação da
cidadania por determinados grupos sociais, ocupa uma posição chave para um
projeto emancipatório. Ampliando a capacidade de construir processos de
identificação, produzir questionamentos e demandas, podem ampliar também a sua
capacidade de mobilização (NASCIMENTO, 1999, p, 58).

Tendo em vista o papel importante dos movimentos sociais, o autor afirma que o

conceito de ações afirmativas pode ser entendido como,

[...]as dinâmicas, práticas, meios e instrumentos que têm como meta o
reconhecimento sociocultural, o respeito à diversidade, a igualdade (de
oportunidades, de tratamento e de condições objetivas de participação na sociedade),
a universalização (concreta) de direitos civis, políticos e sociais de uma dada
sociedade (NASCIMENTO, 2007, p. 73).



Nesse sentindo, as ações afirmativas agem no intuito de promover a universalização de

direitos, assegurados na constituição de 1988. Enfrentando barreiras sociais, como o racismo

impregnado na nossa sociedade. O movimento de cursinhos populares compõe, junto com as

cotas raciais e outras demandas, o panorama de ações afirmativas que surgem dos novos

movimentos sociais na medida em que contribuem para a democratização do acesso ao ensino

superior, através de ações que buscam a mudança na realidade da educação superior no Brasil.

De acordo com Nascimento (2007),

Os movimentos sociais da população negra, das mulheres, dos indígenas, dos
homossexuais, dos deficientes físicos, dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores
sem teto e dos trabalhadores em geral, os movimentos pelo direito à educação e em
defesa do ensino público, os cursos pré-vestibulares populares para negros e carentes
e outros são, com todas as suas contradições e perspectivas, ações afirmativas:
afirmam o que ainda não existe de fato, o que querem instituir. (NASCIMENTO,
2007, p. 73-74).

No caso da Zona da Mata mineira, essa mobilização para o surgimento de cursinhos

populares surge no contexto da década de 90. Período que, segundo Gadotti (2012), é

marcado por múltiplas experiências com a educação popular na América Latina – ligadas aos

movimentos sociais, a educação ambiental e alfabetização de adultos, por exemplo. A

primeira experiência a se organizar é o Cursinho Popular do Diretório Central dos

Estudantes/Universidade Federal de Viçosa (CP/DCE-UFV) por uma iniciativa do movimento

estudantil da UFV. Esta foi a primeira experiência de cursinho popular na Zona da Mata

mineira e depois vai auxiliar na criação do Cursinho Popular de Paula Cândido (CPPC) em

2009.

Desde o seu início o CP/DCE-UFV, como aponta Carvalho (2013) teve estudantes dos

cursos de licenciatura da UFV foram as educadoras e os educadores, atendendo 120

estudantes com aulas no período noturno e hoje conta com o apoio estrutural das Pró-reitorias

de Assuntos Comunitários, Pró-reitoria de Extensão e Pró-reitoria de Ensino, além do espaço

físico no Colégio de Aplicação da UFV (COLUNI) onde acontecem as aulas. Os objetivos do

cursinho, se relacionam com a formação crítica e interdisciplinar, propiciando a reflexão para

a ação no seu ciclo social, em seus bairros, na cidade e sociedade em geral. Além de uma

formação reflexiva de educadores e educadoras, acerca da educação popular, da relação entre

cidade e universidade, da democratização do conhecimento e do acesso ao ensino superior.

Uma demonstração da preocupação com a formação crítica, para além do conteúdo

necessário para um exame de seleção, é a existência da disciplina Cultura e Cidadania que,

segundo Santos (2007), aborda questões sociais, políticas e econômicas da vida em sociedade



e apresenta de forma crítica as realidades desiguais no Brasil. Essa disciplina, presente nos

cursinhos populares demonstra uma preocupação com a dimensão da percepção crítica dos

sujeitos acerca da sua realidade vivida, ou seja, aquele saber, reflexão e debate que os

cursinhos proporcionam e que vai além do resultado de curto prazo – a aprovação no

vestibular.

No começo dos anos 2000 surgiram outras duas experiências de Cursinhos Populares

na Zona da Mata Mineira. Em 2007, o Cursinho Popular de Educação do Campo Tecendo os

Sonhos, na cidade de Espera Feliz, que tem sua efetivação a partir da parceria entre o

Sindicado dos Trabalhadores Rurais e a Universidade Federal de Viçosa. O Tecendo os

Sonhos ao incluir estudantes com poucas possibilidades de acesso ao ensino superior, dá-lhes

autonomia, promove a qualificação profissional, com a sua inserção, ou não, no curso

superior. (TEIXEIRA, LOPES, 2013, p. 91).

2. A Experiência: ser educador/a de um cursinho popular

Uma outra experiência na Zona da Mata é a do Cursinho Popular de Paula Cândido

(CPPC), que surgiu em 2009, através da participação de educadores e educadoras da

Articulação dos Cursinhos Populares da Zona da Mata e a partir de uma demanda de

moradores/as do município de Paula Cândido. A existência do CPPC comunga com a

participação desses outros atores apontados por Castro (2009), tendo em vista a participação

da Prefeitura Municipal de Paula Cândido, mais especificamente as Secretarias da Cultura e

da Educação. Num momento em que Castro (2009) aponta para o surgimento de outros

sujeitos como contribuintes das experiências dos cursinhos populares no Brasil: as Prefeituras.

Nesse sentido, ele afirma que:

A partir do ano 2000, muitas Prefeituras, diante dos resultados positivos dos Pré-
Vestibulares construídos por estudantes nas universidades e pelos vínculos que estas
administrações têm com diversos movimentos populares, assumiram o papel de
contribuir com a luta das camadas mais pauperizadas pelo acesso ao ensino público
superior. Tal iniciativa se deu por meio de ações governamentais de alcance
municipal em conjunto com atores e entidades que já atuavam no campo não
comercial de preparação para os vestibulares das universidades públicas. (CASTRO,
2009, p. 60).

Foi nesse cursinho que iniciamos a trajetória como educadores populares de história,

entre os anos de 2012 e 2013, enquanto estudantes da licenciatura em História pela

Universidade Federal de Viçosa (UFV). O envolvimento no cursinho passa por dois

momentos: um primeiro através do voluntariado e o segundo, mediante a escrita de um



projeto de extensão realizado por nós mesmos, como bolsistas do Programa Institucional de

Bolsa de Extensão Universitária da Universidade Federal de Viçosa (PIBEX/UFV). As

atividades do cursinho tiveram início em 2009 na cidade de Paula Cândido, localizada à 26

km de Viçosa através da mobilização da Articulação dos Cursinho Populares da Zona da Mata

mineira (ACP-ZM), do Sindicato dos Trabalhadores Rurais(STR) e da Casa da Cultura do

município.

O movimento do CPPC contava com estudantes de graduação da UFV e com o apoio

do STR de Paula Cândido e da Prefeitura Municipal através da Secretaria da Educação e

Secretaria de Cultura, então responsável pela Casa Cultural. As reuniões de educadores e

educadoras aconteciam semanalmente na Casa do Movimentos Sociais na Universidade

Federal e Viçosa, passando posteriormente para um espaço denominado Porão UFV. Já as

aulas do cursinho ocorriam aos sábados na escola municipal, espaço cedido pela Prefeitura.

No geral, os encontros eram divididos em dois grupos, visto que as disciplinas eram

organizadas por dois ou mais educadores, facilitando o debate e a construção dos espaços

interdisciplinares.

Os pilares políticos e metodológicos do cursinho eram: primeiro, a Educação

Popular, fundamentada pela obra e experiência de Paula Freire. Passamos a vivenciar a

educação popular na nossa experiência na universidade através do Cursinho Popular de Paula

Cândido. E dialogando com esse conceito, também nos inserimos no debate acerca dos

movimentos sociais, uma vez que entendemos o movimento de cursinhos como uma

movimento social, tendo em vista suas ações coletivas e mobilização de sujeitos para a

democratização do ensino superior através do diálogo entre universidade e sociedade.

Segundo, a interdisciplinaridade propondo uma perspectiva integrada de

conhecimento e nesse sentindo, rompendo com a ideia fragmentada do saber. Esse pilar foi o

mais desafiador da experiência, tendo a vista a nossa dificuldade em desenvolver uma aula

com essa proposta. E terceiro, a gestão compartilhada levando em consideração a

horizontalidade de relações no movimento e a autogestão do cursinho. Nesse sentido éramos

todos/as responsáveis pelo andamento das atividades.

Sendo também responsáveis pela mobilização e formação de educadores/as através

das chamadas em salas de aula, dos fóruns de educação popular e seminários de formação e

organização. A autogestão é fundamental para entendermos o Cursinho Popular de Paula

Cândido, tendo em vista a autonomia que tínhamos perante a universidade e demais



colaboradores para construção e organização do movimento.

Sobre as aulas de história do cursinho, a proposta era uma aula que levasse em

consideração a realidade local, saberes e tradições, além da busca pelo reconhecimento desses

sujeitos da realidade em que estão inseridos. A ideia era colaborar para o processo de

reconhecimento deles/as como sujeitos históricos, inseridos em um contexto social e ao

mesmo tempo agentes de mudança. Além da responsabilidade de atender a um conteúdo

cobrado no vestibular/ENEM.

Na época, no segundo ano de graduação, foram muitos tropeços metodológicos e

aulas que, muitas vezes, não conseguiam atender os nossos princípios citados acima, além de

reuniões com embates intermináveis acerca das atividades do movimento com os demais

educadores/as. Contudo, o nosso “amadurecimento” tanto para práxis da educação popular,

quanto para pensar a nossa formação enquanto educadores e não como professores nos

acompanha até os dias atuais.

O Cursinho Popular de Paula Cândido foi criado para atender a demanda

dos adolescentes matriculados no Ensino Médio da rede estadual de ensino, bem

como qualquer interessados, principalmente aqueles que estavam afastados da vida escolar.

Contudo a estrutura metodológica foi construída de forma gradual, os cursinhos populares

pretendiam uma prática pedagógica distintas das experiências individuais dos envolvidos, o

que exigia um esforço ainda maior da práxis freiriana.

Como resultado desse processo de desenvolvimento progressivo, alguns descuidos

metodológicos hoje são percebidos, como a perca dos registros e relatos feitos pelos próprios

educandos que hoje seriam importantíssimos em uma análise mais aprofundada da

experiência do cursinho. Mas vários foram os momentos de reflexão envolvendo educandos e

educadores sobre as nossas práticas e o que era percebido foi uma mudança comportamental

dos educandos, a percepção das capacidades individuais e a maior valorização dos aspectos

culturais locais.

Os/As educandos/as que se interessaram pela continuação dos estudos e foram para a

Universidade Federal de Viçosa (UFV) continuaram a fazer referências sobre a contribuição

do cursinho na instrumentalização dos conteúdos necessários para a aprovação no ENEM e da

motivação em buscar seus objetivos. Alguns/mas desses/as educandos/as se tornaram mais

tarde educadores/as do CPPC. Aliás esse era um dos grandes focos do nosso cursinho, chegar



até um momento onde a comunidade de Paula Cândido apropriasse da construção do mesmo.

Porém o corpo de educadores/as nunca conseguiu ser totalmente integrado pelos/as ex-

educandos/as, ou por não se sentirem capacitados à prática do/a educador/a ou, no caso dos

estudantes universitários/as, pela dificuldade em manter os estudos e a participação em um

movimento coletivo, que demandava tempo e dedicação.

O resultado dessa experiência foi e é uma formação paralela às instituições formais

de educação, tendo em vista que não aconteceu o aprendizado da prática de se educador/a nos

laboratórios de ensino da graduação. Muito menos, se aprendeu o que é a educação popular, a

elitização do acesso ao ensino superior, a necessidade de nos reconhecermos enquanto

sujeitos histórico e promotores de mudança, principalmente na educação. Essas questões

foram apresentadas à nós, principalmente por Paulo Freire em sua obra Pedagogia do

Oprimido, em que o autor desenvolve uma argumentação em torno do que é ser um ser

humano oprimido.

Os estudos de Paulo Freire é o resultado de várias influências filosóficas, em especial

a fenomelogia e o marxismo. A fenomelogia está ligada a valorização da relação sujeito e

mundo, exemplificada por Freire,

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto

sujeito, que o homem pode realmente conhecer. [...] Nestas relações com o mundo,

através de sua ação sobre ele, o homem se encontra marcado pelos resultados de sua

própria ação. [...] Atuando, transforma; transformando, cria uma realidade que, por

sua vez, “envolvendo-o”, condiciona sua forma de atuar. [...] Não há, por isto

mesmo, possibilidade de dicotomizar o homem do mundo, pois que não existe um

sem o outro (FREIRE, 2014, p.17).

Nesse ponto encontra-se boa parte da originalidade da pedagógica de Paulo Freire, ao colocar

o educando no papel central, com todas suas individualidades e levando em conta a sua visão

de mundo.

Contudo é no marxismo que encontra-se o principal método de análise da realidade

social, dos meios de dominação e da luta de classe. Bem como a necessidade de tomada de

consciência, por parte dos oprimidos, na superação das desigualdades.

Até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu
estado de Opressão “aceitam” fatalistamente a sua exploração. Mais ainda,
provavelmente assumam posições passivas, alheadas, com relação à necessidade de
sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto
reside sua “conivência” com o regime opressor (FREIRE, 1987, p. 55).



Além é claro que Paulo Freire não abre mão da “[...] concepção dialética, oriunda do

marxismo, está presente em seus pensamentos, quando explicita em seus pensamentos que a

realidade social é uma construção humana, a qual também influencia o homem em sua

construção” ( MICHELS e VOLPATO, 2011, p.13). Todo o incômodo e reflexão seguida de

ação, e o contrário, teve espaço no movimento dos cursinhos na Zona da Mata mineira, pelo

que compreende-se como sendo a práxis: ação-reflexão-ação. Através da Articulação do

Cursinhos Populares (ACP-ZM) e dos dilemas enfrentados por eles. Tais como a ausência da

relação entre os aprendizados adquiridos mediante o curso de graduação e os debates acerca

da educação travados durante a construção do cursinho.

3. Considerações Finais

A experiência de participar do Cursinho Popular Paula Cândido foi e é transformadora, muito

embora os seus resultados sejam de difícil compilação. Análises quantitativas sobre o número

de educandos que, a partir da vivência do cursinho, conseguiram alcançar o ensino superior,

pouco contribuiriam para contemplar o alcance desse modelo educacional. Pois, muito além

da instrumentalização dos conteúdos para o vestibular/ENEM, o CPPC é um movimento

social que busca, através de uma pedagogia libertadora, o empoderamento dos sujeitos,

capazes de mobilizar ações coletivas e individuais na transformação de sua realidade.
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