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RESUMO 
O presente trabalho tem como proposta analisar a experiência de formação docente no cursinho popular 
Emancipa Sul de Minas, localizado na cidade de Alfenas‐MG. Por meio  da experiência da pesquisadora e 
de  entrevistas  a  presente  investigação  constatou  que  a  experiência  proporcionou  aos  estudantes‐
docentes que atuam no cursinho uma formação pautada na práxis, aliando prática e reflexão. Além disso, 
possibilitou contato com uma ação direta e concreta de ação transformadora na sociedade. 
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A PRÁTICA QUE FORMA: EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO DOCENTE EM 
CURSINHOS POPULARES 

MAGALHÃES, Ana Thereza1 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como proposta analisar a experiência de formação 
docente no cursinho popular Emancipa Sul de Minas, localizado na cidade de Alfenas-
MG. Por meio  da experiência da pesquisadora e de entrevistas a presente investigação 
constatou que a experiência proporcionou aos estudantes-docentes que atuam no 
cursinho uma formação pautada na práxis, aliando prática e reflexão. Além disso, 
possibilitou contato com uma ação direta e concreta de ação transformadora na 
sociedade. 

 

INTRODUÇÃO 

Os currículos de Licenciatura no Brasil, atualmente, prezam por uma formação 

que una as teorias educacionais desenvolvidas ao longo do curso e a prática por meio 

dos estágios curriculares. Esses momentos de contato com o chão escolar, segundo 

Pimenta (2001) traz aos estudantes, muitas das vezes, enfrentamentos distantes do que 

foi trabalhado durante a graduação, proporcionando assim um choque entre prática e 

teoria. 

Diante disso, o presente trabalho, apresenta reflexões acerca de uma 

possibilidade alternativa de formação docente, desenvolvida no cursinho popular 

Emancipa Sul de Minas, no ano de 2015. A proposta é discutir como a inserção em um 

movimento social de educação popular pode auxiliar estudantes de licenciatura em sua 

formação, sobretudo formando através da práxis, sujeitos preocupados com uma 

educação transformadora e crítica. Para tanto, além das reflexões pessoais e observações 

da autora, que também era docente em formação no cursinho, o trabalho conta com duas 

entrevistas semiestruturadas2; uma com um discente de História e professor no cursinho 

e uma com uma discente do curso de Pedagogia que atuava no cursinho como 

                                                            
1 Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Linha de Pesquisa Sociologia da 
Educação. 
2 Essas entrevistas são fruto de um Relatório de Pesquisa acerca do Emancipa Sul de Minas realizado pela 
autora em coautoria com GOMES. B; SCHIO B; SILVEIRA.I;DAMASCENO.C. 
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coordenadora pedagógica. Todos são estudantes da Universidade Federal de Alfenas, 

localizada na cidade de Alfenas, região sul de Minas Gerais.  

Por meio desses dados coletados e das observações feitas durante a atuação no 

cursinho, no ano de 2015, a proposta do texto é discutir quais aspectos e contribuições à 

inserção desses estudantes no cursinho trouxeram para suas formações não apenas pela 

possibilidade de atuação na profissão, mas mais do que isso, pela possibilidade de 

formação através de outra concepção de educação, pautada na construção coletiva e 

dialógica do conhecimento. Para tanto, será apresentado, a seguir, a caracterização e 

forma de organização do Emancipa Sul de Minas e depois uma reflexão entre a proposta 

de educação popular vivenciada pelos estudantes e suas contribuições para a formação 

das/dos estudantes. 

O EMANCIPA SUL DE MINAS 

O cursinho preparatório para o Enem Emancipa Sul de Minas faz parte de uma 

rede de cursinhos populares intitulada Rede Emancipa de Cursinhos Populares, que 

funciona enquanto movimento social pela educação enquanto direito universal. Com 

origem em 2007, na cidade de São Paulo, a partir da luta contra a mercantilização do 

cursinho mantido pela Escola Politécnica da Usp (Cursinho da Poli), a rede de cursinhos 

Emancipa conta atualmente com mais de 20 cursinhos espalhados por diversos estados 

do Brasil: Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará entre outros e tem como 

principal bandeira de luta a educação popular e o direito irrestrito a educação, inclusive 

superior, discutindo não só ao acesso de jovens estudantes de classes populares à 

Universidade, mas também pelas condições de permanência e de formação de qualidade 

desses jovens. (EMANCIPA, 2016) 

Em Alfenas- MG, o cursinho surgiu no ano de 2014, com atividades esporádicas 

que tinham como intuito a divulgação e a chamada de militantes para compor o 

movimento. Em 2015, o Emancipa Sul de Minas3 deu início a seu primeiro ano de 

atividades regulares enquanto cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem). Funcionando em uma escola pública cedida, em frente à Universidade 

Federal de Alfenas e com a maioria de seus militantes sendo estudantes de licenciatura, 

                                                            
3 O cursinho permanece ativo e desenvolvendo suas atividades regulares. A opção por tratá-lo no passado 
é justificada pelo fato de que o ano de observação bem como o ano no qual os entrevistados participaram 
do movimento foi 2015. 
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o cursinho se formou com estreita relação com a Universidade e, mais que isso, com 

jovens dispostos e dispostas a transformar a realidade local da cidade na qual, apesar de 

pública e gratuita a universidade, ainda mantêm status elitista e segregador, construindo 

visões distorcidas e auto excludente nas/nos jovens de classes populares em relação à 

universidade. Dessa forma, o cursinho surgiu não apenas com o objetivo de lutar pela 

educação enquanto direito irrestrito, mas também com a proposta de provocar em seus/ 

suas estudantes o sentimento de pertença ao espaço público da Universidade.  

Diante disso, as atividades do cursinho, iniciaram em março de 2015, aos 

sábados das 9 horas até às 18 horas, com pausa de duas horas para o almoço. Esse 

tempo era dividido em seis aulas de uma hora, além de duas horas para atividades 

complementares: o Círculo do Emancipa e o Tempo Livre. As disciplinas eram 

divididas de acordo com as áreas cobradas no Enem: Ciências Humanas (sociologia, 

filosofia, história e geografia), Ciências da Natureza (química, física e biologia), 

Linguagens4 (literatura, gramática, artes e língua estrangeira) e Matemática. A cada 

semana revezava-se grupos de disciplinas que contavam com, pelo menos, uma 

disciplina de cada grande área. A disposição dessas aulas acompanhava um calendário 

construído coletivamente, mas sofria, algumas vezes, modificações de acordo com a 

disponibilidade das/dos professores.  

Nas atividades complementares era desenvolvido o Círculo do Emancipa e o 

Tempo Livre, ambos inspirados na obra de Paulo Freire (2011) e que tinham como 

intuito proporcionar a troca e o estreitamento das relações no cursinho. No Ciclo do 

Emancipa eram realizadas discussões acerca de temas da realidade político-social do 

Brasil, partindo da realidade das e dos estudantes com intuito de envolvê-las/envolve-

los em uma troca de saberes. Nesse espaço, inspirado no Círculo de Cultura proposto 

por Paulo Freire, estudantes, docentes, coordenação e colaboradoras/colaboradores 

sentados em círculo, problematizavam questões e descontruíam, muitas vezes, opiniões 

e posicionamentos previamente construídos. Nesse mesmo sentido o Tempo Livre, 

inspirado na ideia de Paulo Freire da necessidade do Tempo do Trabalho e o Tempo 

Livre, era um momento no qual as/os estudantes propunham atividades culturais, 

esportivas e recreativas com o intuito não só de descontração, mas também de 

aproximação entre os membros do cursinho. Por vezes, nesses espaços aconteciam a 

                                                            
4 Apesar de cobradas no Enem o cursinho não contava com a disciplina de educação física, devido à falta 
de professores da área. 
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produção e organização de materiais para atos e protestos feitos por todos os membros 

do cursinho em relação a alguma pauta, como no caso da Redução da Maioridade Penal. 

Além de reuniões do Grêmio Estudantil fundado pelas/pelos estudantes do Cursinho e 

que tinha total autonomia tanto em relação a propor atividades e mudanças no cursinho 

quanto em relação a se organizarem em atividades e pautas próprias. 

A divisão das atividades de organização do cursinho era dividida entre 

coordenadoras5 gerais, coordenadoras de área e colaboradoras/colaboradores, além da 

ajuda dos próprios docentes. A coordenação geral cuidava da divisão das aulas, da 

arrecadação de fundos para o cursinho – advindos todos de campanha financeira feitas 

pelos próprios membros- e da organização geral do cursinho e das reuniões 

pedagógicas. Já a coordenação de área ficava responsável pela circulação de 

informações e material didático das/dos professores de cada área, além de promover 

reuniões pedagógicas para discussão de conteúdos. Já as/os colaboradores ficavam 

encarregados de auxiliar no desenvolvimento das atividades ao longo do dia, dando 

suporte e, principalmente, colaborando durante o Círculo do Emancipa enquanto 

mediadoras/mediadores e no Tempo Livre organizando as atividades propostas de cada 

sábado. Mesmo com essas divisões todas as tarefas eram dividas e construías 

coletivamente e, toda decisão era tomada horizontalmente em assembleia (que também 

acontecia no Tempo Livre) ou durante as reuniões pedagógicas. 

Além de gratuito e sem nenhuma forma de seleção, a proposta de educação 

popular do cursinho perpassa não apenas os momentos acima elencados, mas também as 

aulas, a seleção de conteúdos e, sobretudo o processo dialógico de conhecimentos 

produzidos do cursinho. Segundo Mendes e Rufato (2015) cursinhos populares ao se 

proporem lutar pela inserção de camadas socialmente excluídas na Universidade, devem 

não apenas oferecer a essas/esses estudantes preparação para os exames de seleção, mas 

principalmente se preocupar com uma formação que não seja mercadológica, que se 

preocupe com a construção integral das e dos/das estudantes e, sobretudo, desenvolva 

um olhar crítico em relação às exclusões que essas e essas/esses estudantes enfrentam 

no cotidiano. Em outras palavras, é necessária uma educação que rompa com o ensino 

meritocrático e reprodutor dos cursinhos comerciais e que se construa uma educação 

transformadora e, sobretudo, contestadora da forma como a organização da educação na 

                                                            
5 O do termo apenas no feminino se dá devido ao fato da coordenação do ano de 2015 ser composta 
apenas por mulheres. 
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sociedade de classes é desenvolvida como instrumento de legitimidade para as 

desigualdades sociais. Diante disso, o Emancipa Sul de Minas contava com contava 

com reuniões regulares de formação e discussão pedagógica, além de intervenções na 

Universidade e na cidade com pautas específicas no que tange a realidade política e 

social do Brasil.  

 

FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO POPULAR 

Tratar da formação docente no Brasil, atualmente, é relacionar diretamente com 

a dicotomia entre teoria e prática. De importância inegável, o estágio docente vem nos 

cursos de licenciatura cumprir o papel de atividade prática e, ao mesmo tempo, 

momento de reflexão acerca das teorias estudadas em sala. No entanto, segundo 

Pimenta (2001), existe ainda uma distância entre o que é visto durante as aulas da 

graduação e a realidade enfrentada no cotidiano escolar da Educação Básica o que 

dificulta, muitas vezes, esse exercício de reflexão e formação docente por completo. 

Aliado a isso, se apresenta as dificuldades e limitações de tempo, como apontada pelo 

próprio docente pesquisado e de espaços para regência encontrados, por vezes, pelos 

estudantes em formação durante os momentos de estágio.   

Diante disso, pensar a possibilidade de espaços alternativos de formação 

docente- para além dos curriculares- que proponham uma construção coletiva de 

educação popular, pode se caracterizar como alternativa para a construção da práxis 

docente enquanto atividade que, ao mesmo tempo, é concreta e abstrata. Utiliza-se da 

transformação do mundo concreto, mas faz isso através da abstração e da reflexão sobre 

a realidade.  

[..] uma atividade material, transformadora e ajustada a 
objetivos. Fora dela fica atividade a atividade teórica que não se 
materializa a medida que é atividade espiritual pura. Mas, por outro 
lado, não há práxis em atividade puramente material, isto é, sem a 
produção de finalidades e conhecimentos que caracteriza a atividade 
teórica. (PIMENTA apud Vásques, 1995, p.61). 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas no Emancipa Sul de Minas, 

possibilitam as/aos docentes em formação espaços de reflexão e construção da docência.  

No cursinho, toda a prática docente desde a construção das aulas e materiais até mesmo 

a reflexão acerca do que é ser professor em uma educação popular, são construídas 
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coletivamente em espaços de formação e troca de saberes. O que, como as/os 

entrevistadas/entrevistados apontam, possibilitam uma visão concreta e formadora do 

que é educação popular e de como é possível construí-la: 

Primeiro o interesse pela educação popular. Até então eu não 
entendia, eu já tinha alguns estudos e tals de educação popular, alguns 
eventos que eu participei, algumas coisas básicas que eu vi na 
faculdade, mas eu ainda não tinha compreendido o que era realmente 
educação popular, porque por mais que eu via em alguns casos, como 
a viagem que a gente fez, eu não tinha compreendido como uma coisa 
assim... possível sabe, como uma coisa concreta [...] Mas ai com o 
Emancipa, quando eu entrei assim na verdade eu tava bem perdida, 
bem indecisa. Agora quando eu vi acontecer mesmo assim, quando a 
gente foi se organizando e as coisas foram acontecendo no 
movimento, e eu acho que... isso é primordial assim, porque eu me 
senti parte do movimento quando eu vi as coisas acontecendo assim. 
As coisas mudando assim!  (COORDENADORA,2015) 

Eu sou professor da rede Emancipa. Eu acho que na figura de 
professor do Emancipa é fundamental primeiro o trabalho de base que 
o Emancipa passa pra gente, de primeiro pensar a educação, antes de 
te jogar numa sala de aula e te dar conteúdos que são necessários para 
uma prova. É compreender alguns teóricos que estudaram educação 
foi algo fundamental, principalmente Paulo Freire que a gente usa 
muito lá. Mas a experiência como professor principalmente, porque 
foi à primeira foi algo sensacional dentro do Emancipa assim. Algo 
que tem um retorno muito positivo, pelo menos pra mim. E é algo que 
eu pensar a educação em geral né, eu vou ter muito choque e embate 
depois na minha vida, porque não é a realidade que eu vou encontrar 
necessariamente depois nos outros meios educacionais. (DOCENTE, 
2015) 

Outra questão apresentada por Pimenta (1997) como fundamental para se pensar 

a formação docente, é a identidade enquanto professor. Segundo a autora, em tempos 

nos quais a profissão docente passa por uma desvalorização na qual a/o professor, muito 

das vezes, é desconsiderada/desconsiderado no processo de ensino-aprendizagem, (re) 

construir a visão das/dos docentes em formação acerca não só da profissão, mas, 

sobretudo, do papel delas/deles na sociedade é fundamental para o enfretamento das 

questões cotidianas da docência. Indo ao encontro dessa necessidade, Zago (2008), ao 

estudar o perfil das/dos professores de um cursinho popular aponta que, as principais 

motivações das/dos docentes ao se voluntariarem a participar do movimento, estão 

relacionadas à identificação com a luta pela educação popular e também pela 

valorização docente que acontecem nesses espaços durante as trocas em salas de aula 

e/ou momentos coletivos de aprendizagem.  

A primeira dessas questões, a identificação com o movimento, fica clara na fala 

do docente ao dizer que, o interesse em participar do movimento se deu pela 
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necessidade que possuía de fazer algo para além da Universidade. De poder 

compartilhar o conhecimento acumulado na instituição e, de alguma maneira, se engajar 

em alguma luta social. Do mesmo modo, a coordenadora diz ter encontrado no 

Emancipa uma identificação, ter se encontrado em um movimento social, o que não 

acontecia antes, em outros movimentos de juventude que já havia pesquisado e/ou 

procurado conhecer: 

É.. Primeiramente foi pensar que eu já estava há muito tempo já na 
universidade e eu queria pensar ela às vezes só como uma bolha e não 
enxergar de fora e pensar que muitas vezes dentro dela ela vai te trazer 
alguma coisa que te tire dela. Ai quando eu ouvi falar do Emancipa 
através do Sony, até que é um grande amigo meu, eu pude ter a 
oportunidade de começar a minha vida docente como professor que eu 
tinha como sonho e que não tinha realizado ainda porque só os 
estágios não comtemplam. E exatamente colocar alguma coisa a mais 
que a universidade me proporcionou e eu pude até levar pra fora dela. 
Que hoje em dia pensar o que eu quero na educação e na universidade, 
é pensar esse embate mesmo de sair de dentro da universidade e ir pra 
escola. Principalmente o Judith que é de frente pra universidade. É 
pensar numa ponte muito curta de sair daqui e entrar lá dentro. 
(DOCENTE, 2015) 

Ah eu acho que isso que falei assim... Eu falo que na verdade o 
emancipa ele me emancipa por isso, porque ele me liberta nesse 
sentido, porque ele me esclareceu muita coisa. Muita, muita coisa 
sobre o movimento social que eu tinha uma outra... Não sei se uma 
outra visão, mas pra mim era muito confuso, muito difícil sabe de 
compreender várias coisas de movimento social e tal. E o Emancipa 
deixou tudo isso muito claro pra mim é na prática sabe... Conforme eu 
fui organizando, participando ali do coletivo e tudo mais. Então essas 
questões claras, básicas assim de movimento social que é trabalhar no 
coletivo... Enfim que é construir as coisas juntos assim e todo o 
trabalho de base e tal. Essas coisas eu não compreendia antes e eu 
compreendo agora. Eu acho que é crucial assim pra minha profissão 
sabe. Acho que são coisas que eu realmente vou usar pra vida toda. 
(COORDENADORA, 2015) 

 
Em relação ao segundo aspecto levantado por Zago (2008) - a valorização 

docente- é possível perceber que, no caso do Emancipa Sul de Minas, ela é construída 

principalmente através da troca e da equidade entre os membros do movimento. A 

proximidade entre professores, coordenadores e estudantes possibilita além da troca de 

saberes uma relação horizontal entre todos, desfazendo hierarquias e propondo uma 

educação mais próxima dos estudantes. Em um Relatório de Pesquisa (2015) sobre o 

cursinho, uma estudante diz acerca da relação com os professores e como acontece à 

mobilização dos jovens para permanecerem no cursinho, ela diz que através da: “A 
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igualdade. Eles mostram a igualdade. Eles mostram que aqui somos todos iguais, que 

não tem diferença.” (MAGALHÃES et.al, 2015) 

Para além da relação pedagógica, ou, atrelada a essa relação, mas que não deixa 

de proporcionar as/aos docentes experiências de formação está à própria concepção 

política do movimento. Como trata SOUZA (2008), a juventude contemporânea é vista 

como uma juventude que não se organiza, mas o que acontece, na verdade, é uma 

organização para além das formas tradicionais e instituídas de fazer política, é uma 

organização fluida e direta. Segundo a autora, essa nova forma de se organizar da 

juventude se caracteriza principalmente pela tentativa de contrapor as formas 

tradicionais de política através de uma participação direta, pautada na experiência e com 

ações emancipadoras. É uma forma de organização e de protesto a uma política que 

exclui e que não é de acesso de todas/todos. É se organizar em volta de algo que faça 

sentido para suas/seus participantes e que seja possível se sentir parte do processo. E 

essa é a forma de organização do Emancipa. Nesse processo os/as docentes em 

formação se sentem parte integrante e se vem como militantes que contribuem na luta 

pela transformação da sociedade. Se reconhecem no movimento e, mais que isso, 

tomam consciência de suas ações como ações que transformam a sociedade: 

É com certeza ela é bem incisiva assim, pelo menos no nosso trabalho 
de base na minha figura como professor foi posto a ideia de que a 
gente conseguisse trabalhar essas questões de problemas sociais com 
os alunos né. Como nas minhas aulas, no caso de história, eu tento 
criar conteúdo pra casar com temas atuais sociais, como por exemplo, 
quando falo da Grécia e da democracia posso falar da nossa 
democracia atual. Então, assim, acho que dentro da sala de aula os 
professores fazem esse esforço e o círculo. Dentro do círculo as 
temáticas vão ser sempre de foco em problemáticas do sentido social 
que a gente tem hoje. (DOCENTE, 2015) 

Bom eu acho assim... Enquanto o trabalho de base com os militantes... 
Várias pautas a gente já leva pra dentro dessas reuniões mesmo e se a 
gente achar que realmente a gente dá conta né, a gente tal depende 
muito da possibilidade e da época que a gente tá também, mas se a 
gente vê possibilidade, pelo menos até hoje todas as vezes que a gente 
viu possibilidade aqui em Alfenas a gente tentou trazes esses espaços. 
Então a gente já fez alguns dentro da universidade sobre alguns 
problemas sociais que a gente tem ai pautando esses problemas assim 
levando pra dentro da universidade que a gente acha que é um espaço 
que deveria ter totalmente essa discussão. E ai no cursinho também a 
gente leva através dos círculos levando pros estudantes do cursinho 
para que eles possam discutir e também se expressarem sobre esses 
problemas sociais. Então é isso que a gente tenta fazer assim, acho. 
(COORDENADORA, 2015) 
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Ademais, a própria proposta de educação popular defendida pelo movimento, 

embasada na obra de Paulo Freire (2011), por si já é um importante instrumento de 

formação desses docentes. Proporcionar a experiência de uma construção coletiva e 

dialógica de conhecimento que se funda desde a organização espacial até as concepções 

e estratégias pedagógicas, proporciona a esses estudantes uma visão concreta de outra 

possibilidade de educação. Uma educação para além da mercadológica posta nos bancos 

escolares atualmente.  O esforço compreendido na elaboração de aulas que partam da 

realidade da/do estudante para o aprendizado do conteúdo socialmente acumulado, no 

qual a/o docente se faz como mediadora/mediador do conhecimento proporciona as/aos 

docentes em formação, reflexões diárias de seu papel como professora/professor e da 

necessidade de tratar a educação enquanto ato político. Para, além disso, a própria 

dialética inerente ao movimento de lutar pela educação enquanto direito irrestrito e ao 

mesmo tempo, preparar jovens para os exames de seleção, possibilitam a essas/esses 

docentes em formação um processo de desnaturalização de algumas políticas e 

propostas de educação muita das vezes naturalizadas no cotidiano escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que a educação seja tratada como ato político e transformador da realidade 

social, como defendia Freire (2011) ser preciso, é necessário que a formação de 

suas/seus docentes possibilite momentos de práxis (uniam reflexiva entre a prática e o 

conhecimento acumulado) de maneira que se possa (re) pensar, a todo o momento, seu 

papel enquanto mediadores do conhecimento e agentes sociais. Diante disso, a 

possibilidade de ampliar a formação docente em espaços de educação popular como a 

experiência relatada nesse trabalho, no cursinho Emancipa Sul de Minas, se revela como 

uma alternativa positiva a essa formação trazendo uma nova perspectiva de educação 

como também um enfrentamento em relação à educação brasileira na atualidade. 

A possibilidade da atuação em um espaço que, possibilita as/aos estudantes 

atuação como agentes de transformação, enquanto docentes, proporciona a elas/eles 

uma visão diferente de educação, na qual a prática pedagógica precisa ser (re) pensada 

levando em consideração a realidade concreta das/dos estudantes e a possibilidade de 

construção de uma educação que transforme.  

Além disso, a experiência se revelou para as/os estudantes como um encontro 

indenitário em relação tanto as pautas do movimento como também a forma de ação 

direta e emancipadora na realidade social. O que tem se configurado, segundo Souza 
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(2008) como uma necessidade das/dos jovens em procurar novas formas de intervenção 

social, que fujam da política instituída, na qual sejam atuantes diretos em sua realidade e 

que se sintam pertencentes a um movimento que de fato age e constrói coletivamente 

possibilidades de transformação na sociedade. 

Por fim, a presente reflexão não tem a pretensão de concluir o assunto ou revelar 

a experiência em cursinhos populares como solução para a formação docente. Pelo 

contrário, é notório que a questão está para além do que foi discutido aqui e que, ações 

pontuais como essa, não podem ser vistas como escapatórias para questões sistêmicas. 

O intuito do trabalho foi, na verdade, apresentar uma alternativa que deu certo à medida 

que inseriu professoras/professores em formação em uma proposta diferente de 

educação, que discute suas práticas levando em consideração as mazelas do mundo 

concreto, do mesmo modo que, se utiliza de teorias e reflexões críticas em suas atuações 

com o intuito de fazer da educação transformadora uma ferramenta para a mudança 

social. 
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