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APRESENTAÇÃO 

 

Parte de um amplo movimento de mobilização popular, os cursinhos pré-

vestibulares e pré-universitários populares, cujas primeiras incidências datam da 

década de 1970, se difundiram no Brasil e foram se consolidando e ampliando o 

acesso dos estudantes das classes populares à universidade. Esses espaços 

educacionais alternativos, presentes em vários estados do território nacional, 

objetivam a democratização do acesso ao Ensino Superior, sem perder de vista a 

criticidade característica da Educação Popular e motivando emancipação dos(as) 

educandos(as).  

O IV encontro de Pré-Universitários Populares, realizado entre os dias 22 e 24 

de setembro de 2016, em Santa Maria – RS, representou um esforço em manter a 

regularidade do evento. O primeiro encontro de pré-vestibulares populares foi 

realizado na cidade de Florianópolis – SC no ano 2000, o segundo ocorreu em 2003, 

no Rio de Janeiro - RJ e, apenas doze anos depois, em 2015, por iniciativa do 

Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior – PAIETS, Núcleo 

Educamemória e PET Conexões de Saberes da Educação Popular e Saberes 

Acadêmicos, da Universidade Federal de Rio Grande – FURG, foi realizado o III 

encontro de PUPS, já adotando a denominação “pré-universitários populares”, mais 

adequada ao contexto atual. Na ocasião, defendendo a retomada da pauta 

nacionalmente, e a articulação de ações semelhantes, foi proposta a realização 

periódica do encontro, de forma itinerante, a exemplo de outros eventos relacionados 

à Educação Popular, como o Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire.  

Reunir cursos pré-universitários populares para troca de experiências e 

interlocução de saberes e fortalecer o contato entre os cursos participantes são as 

principais motivações desse evento, que propõe a integração entre os cursinhos 

populares e outras ações de extensão das diferentes regiões do Brasil. Além dos 

representantes de pré-vestibulares e pré-universitários populares, educadores e 

educadoras populares, acadêmicos e acadêmicas, professores e professoras da rede 

pública e pesquisadores(as) interessados(as) na Educação Popular e na obra de 

Paulo Freire foram considerados público alvo do IV Encontro de PUPs. 

O debate em torno da presença das classes populares no Ensino Superior teve 

a companhia da discussão em torno da educação como um todo no Brasil, 

promovendo a reflexão sobre (1) a formação inicial e continuada de educadores(a), (2) 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), (3) o papel e a atuação da extensão 
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universitária e (4) os desafios da presença da Educação Popular em espaços formais 

de educação. 

Coube à Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, situada no “coração do 

Rio Grande”, o papel de receber esse rico e diversificado público comprometido com a 

transformação social e com a Educação Popular. É com grande satisfação que 

apresentamos, nas páginas que seguem, os trabalhos que ajudaram a compor o 

colorido mosaico em que se constituiu esse enriquecedor evento. 

 

Comissão Organizadora 
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PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

22/09 Quinta-feira 23/09 Sexta-feira 24/09 Sábado 

10h – Credenciamento 

10h – Comunicações orais 

Local: Salas do Centro de Artes 
e Letras (CAL, Prédio 40) 

10h – Comunicações orais 

Local: Salas do Centro de Artes 
e Letras (CAL, Prédio 40) 

12h – Almoço 

Local: Restaurante Universitário 
(RU) 

12h – Almoço 

Local: Restaurante Universitário 
(RU) 

14h – Mesa de abertura 

“Por que (mais) um encontro 
de Pré-Universitários 

Populares?” 

Com: Dulcinéia de Fátima 
Ferreira Pereira (UFSCar) e 

Vilmar Alves Pereira (FURG). 

Mediador: Ascísio dos Reis 
Pereira (UFSM). 

14h30min – Oficinas 

14h – Mesa redonda 

“O que entendemos, hoje, 
como Educação Popular e 

Educação no Campo?” 

Com: Vinicius Piccin Dalbianco 
(UNIPAMPA) e Angelita 
Zimmermann (UFSM). 

Mediadora: Ane Carine Meurer 
(UFSM). 

16h – Intervalo 16h – Intervalo 

16h30min – Palestra de 
abertura 

 “A não neutralidade da 
ciência-tecnologia e a função 

social da Universidade” 

Com: Décio Auler (UFSM). 

16h30min – Palestra  

“Educação Popular nos Pré-
Universitários Populares: 
compromisso político e 

pedagógico” 

Com: Thiago Ingrassia Pereira 
(UFFS/Erechim). 

18h – Jantar 18h – Jantar 

19h – Mesa de encerramento 

Com: Dulcinéia de Fátima 
Ferreira Pereira (UFSCar). 
Mediador: Ascísio dos Reis 

Pereira (UFSM). 

19h45min – Momento cultural 

19h45min – Roda de reflexão 

Momento de integração, auto-
avaliação, proposições para o 

futuro, proposta para o V 
Encontro de PUPs... 

20h30min – Jantar 
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Opção de Oficina 1 

 

ARTES DA CENA: OFICINA DE TEATRO 

 

Júlia Graciana Abegg 

 

A oficina Artes da Cena, ministrada pela artista, educadora/coordenadora do curso Pré-

Universitário Popular Alternativa (Universidade Federal de Santa Maria) e acadêmica 

do curso de graduação em Teatro (licenciatura), Júlia Abegg, tem como propósito 

desenvolver a reflexão sobre o cotidiano corporal, utilizando-se dos processos cênicos. 

A oficina será baseada nos jogos de experimentação de Augusto Boal, diretor, autor e 

teórico de Teatro, que apresenta o corpo como uma das principais ferramentas de 

visibilidade social. Direcionada para educadores não atores, e com duração máxima de 4 

horas, a experimentação cênica tem caráter livre de participação. 

 

Palavras-chave: Corpo; Reflexão; Teatro.  
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Opção de Oficina 2 

 

FICÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: POR UM NOVO PARADIGMA 

ESTÉTICO E POLÍTICO 

 

Anderson Proença de Andrade 

 

A partir do entendimento de Giorgio Aganben, de que “pode-se dizer contemporâneo 

apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte 

da sombra, a sua íntima obscuridade” ou de que “contemporâneo é, justamente, aquele 

que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas 

do presente”, pretende-se discutir e complexizar a potência micropolítica que a ficção 

brasileira de João Gilberto Noll, Marcelino Freire e André Sant’Anna estabelece com o 

pensamento de Deleuze, Foucault, Guattari e Maffesoli. Esse novo paradigma estético 

expõe a maquinaria libidinal de sexualidades e socialidades à sombra, a fúria das 

vivências periféricas e a paranoia do poder que, por meio de um revanchismo fascista, 

se coloca de encontro com as diferenças. Deseja-se que essas complexizações atestem 

que, a obra de arte, em uma conjuntura pós-moderna, está inelutavelmente imersa no 

mundo da comunicação generalizada e só pode se insurgir com criatividade e liberdade 

por meio do Shock (termo de Walter Benjamin) e do Stoss (termo de Heidegger). O 

Shock e o Stoss se insinuam como experiências de choque e trauma, de angústia e de 

confronto interpretativo com a obra de arte. O encontro com a obra de arte, sugere 

Gianni Vattimo, “é como o encontro com uma pessoa que tem uma visão própria do 

mundo com a qual a nossa deva confrontar-se interpretativamente”.  

 

Palavras-chave: Contemporâneo; Socialidades; Desejo; Literatura.  
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Opção de Oficina 3 

 

REPENSANDO O SILÊNCIO DO(A) EDUCANDO(A) E A FALA DO(A) 

EDUCADOR(A) 

 

Alan Ricardo Costa 

 

A inexpressiva participação crítica de educandos(as) nas atividades didáticas em uma 

aula e/ou o sistemático silêncio destes mesmos estudantes em relação ao professor são 

alguns dos muitos impasses com os quais pode se deparar um(a) educador(a) de cursos 

Pré-Universitários Populares. É pertinente refletir sobre a contradição de um suposto 

viés popular em um curso PUP sem a participação ativa dos(as) educandos(as). Nesse 

sentido, essa oficina busca repensar o momento de silêncio do(a) educando(a) e de fala 

do(a) educador(a), com o aporte teórico de Paulo Freire. São apresentadas atividades de 

fomento à interação educando(a)-educador(a) e exemplos de atividades pedagógicas que 

suscitam a participação em debates. A tese central defendida é a de que o silêncio do(a) 

educando(a) é um direito dele(a), enquanto que o silenciamento é uma opressão que 

deve ser debatida e combatida dentro do microcosmos de cada curso PUP. 

 

Palavras-chave: Interação; Silêncio; Paulo Freire. 
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Opção de Oficina 4 

 

POR QUE AMA DE LEITE OU GLOBELEZA? O PAPEL DO PÓS-ABOLIÇÃO 

NA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA MULHER 

 

Alexon Messias da Rocha 

Franciele Rocha de Oliveira 

Taiane Anhanha Lima 

Helen Da Silva Silveira 

Jessica da Silva 

 

A História do Pós-Abolição ainda é um assunto pouco trabalhado em sala de aula, por 

isso, houve a necessidade de planejar a atividade em torno desse tema, a fim de 

reconhecer este contexto como parte importante da nossa Historia. Entendemos a 

importância de ver as diferentes mulheres como sujeitos históricos fundamentais, visto 

que construíram, em diferentes lugares sociais, a Historia do Brasil, mas que algumas 

tiveram sua imagem negativada e negligenciada na construção da imagem do país. A 

temática da atividade é referente ao período colonial brasileiro e sua conexão com o 

Pós-Emancipação, e como, a partir desse, construiu-se estereótipos sobre as mulheres e 

os papéis privados e sociais que ocupavam. Essa oficina tem como objetivo provocar a 

reflexão sobre como o passado influencia na formação das mentalidades atuais, visto 

que a História se compõe de rupturas, mas também de continuidades, além de entender 

em que momento da nossa vida escolar aprendemos Pós-Abolição. 

 

Palavras-chave: Pós-abolição; História do Brasil; Mulher. 
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A DIFICULDADE ARGUMENTATIVA E A MOTIVAÇÃO TEXTUAL 

 

Susane da Silva Costa
1
 

 

Resumo: O artigo trata de um relato de práticas para a produção textual sob a ótica da 

teoria interacionista.  Apresenta-se a realidade deficitária da escola em trabalhar e 

promover atividades que tratem da escrita.  Para tal, investiga-se uma prática que 

também procura desenvolver a competência do educando em meio à interação. Explana-

se uma proposta que proporciona uma produção textual de forma satisfatória, de forma 

motivacional. Por fim, percebe-se a necessidade de pesquisas no âmbito da produção 

textual discente ao concluir o ensino básico a fim de investigar as hipóteses que levam 

aos futuros candidatos do ensino superior possuírem textos com baixa 

argumentatividade. 

 

Palavras-chave: Argumentatividade; Redação; Motivação. 

 

1 Introdução 

 

A dificuldade em produzir textos é uma problemática da realidade educacional 

em nosso país em todos os níveis de ensino. Em minha experiência docente, pude 

observar muitas dúvidas dos educandos em relação à produção textual, ora por 

insegurança, ora por falta de conhecimento e até mesmo por falta de prática. Devido à 

preocupação que tenho e da responsabilidade como educadora de língua materna, sinto-

me movida a promover práticas que viabilizem o desenvolvimento da expressão escrita 

em sala de aula. 

O tempo de produção de escrita geralmente em sala de aula torna-se muito 

escasso, devido a toda a ênfase dada à Gramática Normativa.  Nesta condição de 

produção, nem sempre é possível desenvolver um texto de forma fluente. A escola não 

sede espaço para a dinamicidade da língua tanto oral como escrita, por deter-se 

demasiadamente em um estudo da metalinguagem com a finalidade de alcançar uma 

avaliação positiva. 

Com esse cenário, muitas vezes não é possível exercitar a linguagem 

efetivamente.  Assim, conclui-se o ensino médio com dificuldade de produzir textos. 

Sob esse ponto de vista, é que a redação do Exame Nacional do Ensino Médio torna-se 

                                                           
1
Acadêmica do Programa de Pós-Graduação (Mestrado em Letras – Área de Estudos da Linguagem) da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Especialista em Linguística e Ensino de Língua Portuguesa pela 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Graduada em Letras – Português, pela Universidade 

Federal de Rio Grande (FURG). Educadora da disciplina de Linguagem e Identidade no curso Pré-

Universitário Popular Maxximus, do PAIETS/FURG de Rio Grande -RS. E-mail: 

susanescosta@yahoo.com.br . 

mailto:susanescosta@yahoo.com.br
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um fator decisivo para estudantes ingressarem no ensino superior, além de todo o 

processo seletivo como um todo. 

Essa realidade é vista na dificuldade argumentativa nos textos de candidatos na 

redação do ENEM. A hipótese é por não compreenderem a proposta de redação ou por 

falta de entendimento das competências exigidas pelo exame. 

Nesse sentido, é que investigo a prática de Adair Gonçalves (2002), defendida 

em sua dissertação de mestrado O interacionismo na produção de textos dissertativos, 

em que ele justifica a contribuição da teoria interacionista para promover práticas que 

fomentem a produção textual dos educandos. Em sua pesquisa, através da “correção 

interativa”, percebe que há melhoras nos escritos escolares por ele analisados. 

Com base nos estudos deste linguista, dou sequência a seus pressupostos 

acrescentando mais uma prática que também colabora para que o redator conduza seu 

texto de forma progressiva e com uma argumentação consistente. Em tal didática, pude 

perceber um considerável aumento da capacidade argumentativa nos textos de meus 

educandos. 

Considero, finalmente, que promover práticas que fazem dos educandos seres 

pensantes e autônomos através da interação em sala de aula, proporciona aos textos 

deles maior significação. Portanto, é um trabalho que transcende a função do educando 

em sala de aula de somente ser o produtor de seu texto, mas também de motivar sua 

própria escrita. 

 

2 Referencial teórico 

 

Primeiramente, para entender como se dá a aquisição de escrita é preciso 

compreender qual sua finalidade. Dispor desse meio proporcionou às pessoas a 

comunicação não somente no ato de fala, mas o registro deste através de um código. A 

tecnologia e a globalização colaboraram muito para que esse costume se difundisse e, 

assim, o mundo hoje está cada vez mais conectado através da escrita.   

Usar deste código escrito proporcionou a todos informação em grande escala, a 

qual a oralidade somente não dava conta de abarcar, exatamente pelo fato da fala 

contemplar apenas o espaço físico e o tempo cronológico. Entretanto, o homo sapiens 

sapiens
2
, ao longo da história, vem adaptando os suportes onde a escrita é processada: 

                                                           
2
Do latim: homem que sabe o que sabe. 
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“Por possuir um corpo completamente ereto, a possibilidade de usar os braços e mãos 

para manipular os objetos foram desenvolvidas, o que permitiu que o meio fosse 

adaptado às vontades e anseios do homem” (BEZERRA, 2016)
3
. 

Para executar suas atividades é que o homem se relaciona com seus pares e 

produz os meios e cria instrumentos para alcançar seus mais diversos objetivos. Nesse 

sentido, é que também fomos aprimorando nossa escrita deste os primeiros hieróglifos 

até os modernos leitores digitais.  Por decorrência disso, a leitura se fez tão significativa 

quanto a produção da escrita. 

Assim, dispor da linguagem, seja ela falada ou escrita, precede um objetivo, que 

vai além da capacidade linguística prevista em Teorias da linguagem, teorias da 

aprendizagem: o debate entre Jean Piaget e Noam Chomsky (PIATELLI, 1978). Visões 

estas que Vygotsky (1993) não desconsidera, mas que as tem como associadas ao 

interacionismo. 

Compreender a concepção de aquisição de linguagem baseada na teoria 

interacionista, como linguagem constituída na interação (VYGOTSKY, 1993), faz com 

que se reflita a finalidade da linguagem: estabelecer relações para atingir o maior 

número de objetivos possíveis e garantir satisfação humana. Marx (s/d) chama a esse 

anseio de “luta de classes”, a qual se constrói no uso que se faz com a linguagem: 

 
Vygotsky dedica particular atenção à questão da linguagem, entendida como 

um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, elaborado 

no curso da história social. (…) O surgimento da linguagem imprime três 

mudanças essenciais nos processos psíquicos do homem. A primeira se 

relaciona ao fato de que a linguagem permite lidar com os objetivos do 

mundo exterior (…). A segunda se refere ao processo de abstração e 

generalização que a linguagem possibilita, isto é, através da linguagem é 

possível analisar, abstrair e generalizar as características dos objetos, eventos 

e situações presentes na realidade. (…) A terceira está associada à função de 

comunicação entre os homens que garante, como consequência, a 

preservação, transmissão e assimilação de informações e experiências 

acumuladas pela humanidade a longo da história(REGO, 1998: 53-54). 

 

A linguagem humana passa por um processo de compartilhamento. Desse modo, 

a fala é socializada desde os primeiros momentos em que a criança está exposta à língua 

até sua fase adulta ou mesmo senil. Em decorrência disso, o homem vai assumindo um 

discurso que é diversificado e resultante de todo o complexo linguístico ao qual ele está 

inserido. Ademais, a expressão escrita também corrobora para a ampliação e 

desenvolvimento da competência linguística: 

 

                                                           
3
Disponível em < http://www.estudopratico.com.br/homo-sapiens-sapiens/> Acesso em 03 jun. 2016. 
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Vygotsky afirma que não é somente através da aquisição da linguagem falada 

que o indivíduo adquire formas mais complexas de se relacionar com o 

mundo em que o cerca. O aprendizado da linguagem escrita representa um 

novo e considerável salto no desenvolvimento da pessoa (REGO, 1998: 68). 

 

Ao apropriar-se desse sistema, possibilita-se novo instrumento de pensamento, e 

consequentemente, há o aumento da capacidade intelectual à medida que se tem acesso 

à leitura e à escrita. Porém, Vygotsky (1984: 119) adverte-nos à mecanização da leitura: 

“Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está escrito que se acaba 

obscurecendo a escrita como tal”. 

 Nesse sentido de investigar as dificuldades de expressar-se através da 

forma escrita, é que fui em busca de práticas que me orientassem a trabalhar e 

desenvolver motivações em sala de aula a fim de promover leitores-escritores em 

potencial. Desenvolver a capacidade argumentativa do educando sob uma abordagem 

interacionista para aprimorar seus textos é o objetivo de meu estudo. A dissertação de 

Adair Gonçalves (2002) contribuiu para essa investigação, exposta a seguir. 

 

2.1 Investigação em uma abordagem interacionista 

 

A pesquisa de mestrado de Gonçalves (2002), O interacionismo na produção de 

textos dissertativos, investiga como a concepção interacionista da linguagem pode 

facilitar a instauração da escrita de textos expositivo-argumentativos. Contrapõe essa 

concepção a outras duas: linguagem como reflexo do pensamento e linguagem como 

instrumento de comunicação.  

Com seu trabalho alicerçado na teoria interacionista sóciodiscursiva (ISC), 

Gonçalves (2002) executa sua prática com estudantes do primeiro ano do ensino médio 

e elenca com eles categorias para análise de um texto dissertativo: progressão e 

repetição, congruência, argumentação e desdobramento da linguagem monológica em 

dialógica. Após esse primeiro momento reflexivo para configurar um texto como 

dissertativo argumentativo, a turma mediante uma proposta de redação com o tema 

“desarmamento” dialoga sobre a problemática de forma que todos interajam em sala de 

aula e posteriormente produzem seus textos. Suas produções textuais são devidamente 

corrigidas pelo professor com base na análise feita pelos critérios de avaliação 

elencados anteriormente com os próprios educandos. 

Porém, o trabalho não é dado por encerrado. Passam ao segundo momento, a 

“correção interativa”. Agora as redações são devolvidas e discutem-se as anotações 
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feitas pelo professor e em um diálogo todos ficam cientes do que não estava de acordo 

com os critérios pré-estabelecidos: “... antes de os estudantes iniciarem a reescrita, 

foram feitos comentários escritos na própria redação do aluno e comentários dialogados 

na sala de aula.” (GONÇALVES, 2002: 114). 

Com essa metodologia de correção interativa, momento quando os educandos 

puderam visualizar aquilo que comprometia sua produção, fazem o exercício de 

reescrita de seu texto. A partir da instauração desse exercício, o investigador pretendeu 

avaliar os benefícios de tal prática. 

Começa, então, a segunda correção dos textos. O professor compara a reescrita 

com a primeira produção textual dos educandos e verifica que houve evolução em todos 

os escritos. Apesar disso, em certo momento de sua dissertação, ele revela: “Portanto, 

esperávamos uma abordagem mais crítico-reflexiva, o que, algumas vezes, acabou não 

acontecendo nas produções do corpus” (GONÇALVES, 2002: 32). 

Entretanto, acredito que para quem está adentrando o ensino médio, suas 

produções textuais configuram-se compatíveis com o grau de escolaridade e faixa etária. 

Para que se realize essa expectativa que ele intitula de “abordagem mais crítico-

reflexiva” é que também investigo as causas da baixa argumentatividade nas redações 

do Exame Nacional do Ensino Médio. 

 

2.2 A dificuldade argumentativa em redações do ENEM 

 

Muitas vezes, não se dedica parte do cronograma escolar para a produção de 

texto porque o conteúdo programático detém-se nas regras da gramática de prestígio e, 

consequentemente, o tempo disponível para trabalhar o desenvolvimento da escrita fica 

comprometido.  Nesse ambiente, as produções textuais dos educandos, devido à 

escassez temporal, ficam comprometidas.  Há pouco espaço para trabalhar os gêneros 

discursivos, por manter-se exaustivamente no foco normativo, a fim de obter bom 

resultados para contemplar o cronograma desvinculado à textualidade:  

 

Atualmente, parece haver consenso entre grande parte de linguistas e de 

alguns professores de língua em serviço de que os tradicionais exercícios 

descontextualizados de gramática normativa não são aptos, nem eficientes, 

para desenvolver a capacidade comunicativa e sociointerativa do aluno, na 

medida em que ele se expressa verbalmente, dentro e fora da realidade 

escolar (WITTKE, 2012: 15-16). 
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Com essa realidade, o ensino de língua materna voltado para a linguagem como 

um todo fica difícil de ser executado.  Por consequência disso, temos um quadro 

discente com baixa produtividade discursiva escrita, ou quando temos, a capacidade 

argumentativa esperada para educandos que concluíram o ensino médio é baixa, 

conforme a Vista Pedagógica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (Figura 1):  

 

 

 
Figura 1: Notas das redações (ENEM, 2015). 

Fonte: Elaboração do autor
4
. 

 

Os dados mostram que 27,90% das redações do ENEM do ano de 2015 obteve a 

nota entre 501 e 600 e somente 0,90% obteve proximidade de 1000.Conforme 

verificado com o gráfico disponibilizado pelo INEP, o parâmetro das notas das redações 

do ENEM 2015 confirma que realmente existe dificuldade para alcançar a nota 1000, a 

qual somente é vista em uma pequena parcela de todos os candidatos ao ensino superior 

no ano de 2015: 104 redações.  Mesmo que exista um número restrito de vagas à 

graduação, estes números mais próximos da nota máxima ainda se apresentam em 

menor quantidade. Desse modo, uma redação que contemple as competências do exame 

será decisiva para garantir o acesso à universidade.  

Esses parâmetros confirmam que a redação do Exame Nacional do Ensino 

Médio configura-se decisivamente para que candidatos à graduação tenham acesso à 

                                                           
4
 Com base em: http://enem.inep.gov.br/participante/#/acompanhamento/vistaPedagogica.  
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universidade.  Resta-nos, agora, ir em busca dessa promoção, já que dispor de um curso 

de graduação em nosso mercado de trabalho tornou-se imprescindível, além de ser um 

direito de todos. 

 

3 Metodologia motivacional 

 

Minha prática é direcionada ao estímulo e motivação para que os estudantes da 

educação popular possam exercer sua competência comunicativa em um trabalho 

voltado para a interação entre todos os sujeitos no ambiente de sala de aula. Com uma 

dinâmica que possibilite expressar seus anseios e também defender uma opinião ou até 

mesmo (re)construí-la é que o trabalho com redação na educação popular ganha 

significado. 

Para alcançar o objetivo de trabalhar em sala de aula com língua materna, bem 

como desenvolver a aquisição da escrita, de forma satisfatória, é que acrescento uma 

metodologia um tanto autônoma, alicerçada nos conselhos de Freire (1996: 24): “O 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor 

que podemos conceder uns aos outros”. 

 Por acreditar que o foco da dificuldade argumentativa em textos de redações do 

ENEM situa-se em duas dificuldades, uma de que não existe o conhecimento por parte 

do candidato das competências exigidas e critérios de avaliação de tal exame e, a outra 

vinculada à falta de entendimento da proposta de redação; é que faço meu trabalho em 

sala de aula direcionado a essa realidade educacional brasileira. 

Porém, em minha prática, posso comprovar mudanças na produção textual de 

meus educandos a partir do momento em que crio um ambiente dialógico onde todos 

podem manifestar sua opinião. Por ser a proposta de redação do ENEM uma 

problemática social é que vamos elencando quais questões sociais precisam ser 

investigadas. Já no início do ano, tivemos as seguintes demandas para serem trabalhadas 

ao longo do curso pré-universitário popular: diferenças religiosas; preconceito racial; 

democracia; narcisismo nas redes sociais; o sistema prisional brasileiro; sustentabilidade 

e responsabilidade; relações humanas; promoção do voluntariado na sociedade; luta por 

habitação, influência da mídia sobre o consumo dos brasileiros e acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais. 

À medida do possível, vamos trabalhando essas questões com uma metodologia 

em que o próprio aluno faz a proposta da redação e produz os textos motivadores. 
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Divido a turma em pequenos grupos e cada grupo fica responsável por uma temática e a 

aplicação desta para a turma. A educadora age como mediadora do processo e os 

educandos tornam-se sujeitos de sua própria prática, apresentando, analisando, 

questionando e procurando solucionar a problemática social. Esse procedimento 

contempla as competências exigidas no ENEM, a saber: 

 

Competências expressas na matriz de referência para redação do 

Enem e níveis de conhecimentos associados: 

I - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 

II - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das varias áreas 

de conhecimento paradesenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 

texto dissertativo-argumentativo em prosa. 

III - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos emdefesa de um ponto de vista. 

IV - Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para 

a construção daargumentação. 

V - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando 

os direitos humanos (INEP. Edital nº 6, de 15 de maio de 2015 - Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM 2015). 

 

Essas cinco competências são analisadas ao longo do ano através desta dinâmica 

motivacional em que o educando é  colocado no centro da questão, momento em que ele 

pode trazer para a aula aquilo que o incomoda, aquilo que para ele é uma problemática 

na sociedade. Transformamos a aula em um laboratório linguístico, onde todos têm 

direito de discutir, testar hipóteses e procurar soluções viáveis para aquilo que gera 

insatisfação.  

Tal medida pôde ser observada no ano passado, quando restavam ainda alguns 

assuntos que os educandos gostariam de abordar. Então tive a iniciativa de pedir para 

que eles mesmos tomassem a posição que seria por hierarquia destinada à “professora” 

e produzissem a proposta de redação para os colegas da turma. Eis algumas propostas 

formuladas pela turma de 2015: “O racismo velado no século XXI”; “Adoção de 

crianças”; “Conscientização ambiental”; “Desigualdade social nos dias atuais”. 

Tanto eu quanto os próprios educandos pudemos observar a significância 

argumentativa que seus textos apoderaram-se. Devido a essa progressão significativa, é 

que darei mais ênfase à autonomia dos alunos desde a produção à recepção de seus 

textos. É um acréscimo à metodologia da “correção interativa” defendida por Gonçalves 

(2002), a qual já venho desenvolvendo em minha prática. Tais medidas somam para que 

tenhamos textos significativos e que alcancem uma média favorável a fim de que 

candidatos conquistem uma vaga no ensino superior. Com essa perspectiva, é que o 
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ENEM torna-se um marco decisivo na vida acadêmica, daí a importância em explorar o 

gênero textual em questão. 

 

4 Considerações finais 

 

O presente artigo visou ao estudo de práticas discursivas que fossem de encontro 

às dificuldades argumentativas em redações daqueles que vão prestar o ENEM. Por ser 

a linguagem produto da interação social desde a infância (VYGOTSKY, 1993), é que se 

fez efetivo trabalhar a produção textual sobre esse viés. 

Ir em busca de metodologias que contribuíssem para o desenvolvimento da 

capacidade comunicativa sempre foi o foco de meu trabalho como educadora de língua 

materna, exatamente porque existe pouco tempo destinado ao discurso oral e escrito em 

sala de aula. Nesse sentido, é que o estudo de Adair Gonçalves (2002), contribuiu para 

fortalecer a minha prática comprometida com o desenvolvimento da aquisição de 

escrita. 

Trabalhar promovendo práticas em que o educador é o mediador do 

conhecimento favorece a autonomia e emancipação do educando, tornando-o apto a 

produzir seus textos de forma a contemplar as competências da redação exigidas no 

ENEM. Cabe agora, investigar as causas e hipóteses da referida realidade da educação 

brasileira, a qual ainda é marcada pela baixa produtividade escrita e/ou dificuldade 

argumentativa dos estudantes.  Se esta realidade é vista em todas as camadas sociais, a 

popular ainda tem uma outra dificuldade a enfrentar: o acesso gratuito à universidade 

pública. Para tanto, a iniciativa inclusiva de cursos pré-universitários populares para 

preparar estudantes para o ENEM tem buscado fomentar a acessibilidade destes ao 

ensino superior.  É neste sentido que a redação torna-se um quesito importante no 

exame e merece ser investigada pelos educadores populares da área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, a fim de colaborar para que seus educandos produzam 

textos com um grau de argumentatividade satisfatório. 
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A PSICOLOGIA EM PRÉ-UNIVERSITÁRIOS POPULARES (PUPs): RELATO 

DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO VOLUNTÁRIO 
 

Hallana Höher Bohrer
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Maiara Descovi de Freitas
6 

 
Resumo: Este artigo constitui um relato de experiências do projeto voluntário de 

estudantes de Psicologia em um PUP de Santa Maria - RS. Visa compartilhar vivências, 

possíveis intervenções e discussões aprimoradoras das atividades do projeto e das 

condições de permanência nesses espaços. Motivada a contribuir e aprender, a equipe 

utiliza conhecimentos das áreas da educação e desenvolvimento psicossocial para 

realizar atividades como rodas de conversa, elaboração de espaços, reuniões específicas, 

etc. Observa-se boa receptividade do projeto, melhoras em aspectos como integração e 

comunicação e percebe-se a experiência reforçando o potencial da Psicologia e da 

Educação Popular como agentes de transformação social.  
 
Palavras-chave: Psicologia; Pré-universitário popular; Projeto voluntário. 
 

1 Considerações iniciais 

 

Este artigo constitui um relato de experiências do projeto voluntário de 

estudantes de Psicologia em um Pré-Universitário Popular (PUP) de Santa Maria - RS, 

idealizado e iniciado ainda no primeiro semestre de 2016. O mesmo está organizado de 

forma a apresentar desde as motivações iniciais para desenvolver o projeto, até os 

objetivos estabelecidos e os recursos teóricos que embasaram a prática das atividades. 

Ademais, o presente trabalho contém ainda discussões sobre os resultados observados, 

como as reações às propostas e a receptividade doprojeto em si por educadores(as) e 

educandos(as) do curso, assim como algumas melhorias específicas percebidas em 

relação à convivência, ao cotidiano e ao bem estar geral no ambiente. Finalmente, será 

discutida a percepção do projeto como um todo, através das considerações e avaliações 

das autoras, destacando-se o potencial e as implicações de conhecimentos da área da 

psicologia em contexto educacional de viés popular. 

O interesse pela proposta de Educação Popular
7
 se deu através do contato com 

educadores(as) e de consequentes diálogos que explicitavam implicações de uma 

                                                           
5
Acadêmica do curso de Graduação de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Participante do Projeto de Pesquisa “Percepções e práticas do psicólogo: Adolescente em conflito com a 

lei e Medidas Socioeducativa” e integrante da equipe de Psicologia do curso Pré-Universitário Popular 

Alternativa, de Santa Maria - RS. Email: hb.hallana@gmail.com. 
6
Acadêmica do curso de Graduação de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Participante do Projeto de Pesquisa “Percepções e práticas do psicólogo: Adolescente em conflito com a 
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psicologia verdadeiramente preocupada com questões sociais. Sendo o projeto 

voluntário uma iniciativa que representa uma possibilidade real de formação e 

transformação político-pessoal de estudantes, unem-se aos objetivos o desejo de 

vivenciar formas alternativas de práticas em psicologia e o desejo de concretizar 

qualquer espécie de melhoria e aperfeiçoamento no ambiente do Pré-Universitário 

Popular. A busca por esses resultados, de melhoria e aperfeiçoamento, mostrou-se 

acessível de inúmeras formas, incluindo, entre elas, o desenvolvimento de aspectos 

como a comunicação, integração e participação de educadores(as) e educandos(as). 

Com tais motivações e expectativas em foco, teve início a construção do projeto 

voluntário de atuação, cujas vivências espera-se compartilhar com a organização do 

referido trabalho. 

Além disso, busca-se no presente artigo, o compartilhamento de possibilidades 

de intervenções experienciados no projeto, assim como a exposição de algumas das 

contribuições que um olhar mais específico da área da psicologia pode fornecer em 

ambientes como PUPs. Contribuições essas que podem reforçar o potencial 

transformador de uma atuação consciente e responsável em psicologia, ancorada em 

preceitos educacionais, sociais, comunitários e organizacionais.   

No decorrer do relato, procura-se informar o(a) leitor(a) sobre a receptividade de 

educandos(as) e educadores(as) diante de algumas atividades (já) desenvolvidas pela 

equipe, assim como sobre discussões e debates a respeito de futuras intervenções, 

coerentes com  as percepções, expectativas e demandas identificadas até então. Assim, 

pretende-se comunicar não só experiências anteriores, mas também propostas de 

intervenções idealizadas para momentos futuros, aumentando, assim, a materialidade de 

formas nas quais a psicologia pode se inserir em PUPs.  

Diante disso, propõe-se o diálogo com participantes do processo da Educação 

Popular, sejam educadores(as), educandos(as) ou leitores(as) em geral, para viabilizar o 

melhoramento das propostas e das práticas nesse contexto. Estimular o amadurecimento 

do projeto em si, assim como do próprio ambiente em questão, apresenta-se como 

centro das discussões sustentadas pelo artigo. Estima-se que, com o auxílio de 

feedbacks, problematizações e críticas construtivas, o presente trabalho venha a ser 

enriquecido por leitores em geral, participantes ou não do processo de educação 

                                                                                                                                                                          
7
 A discussão a respeito do conceito de Educação Popular será feita adiante, complementando a 

fundamentação teórica.  
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popular, contribuindo dessa forma, para ampliar a possibilidade de melhorar o ambiente 

educacional como um todo. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Assim como outros setores da vida humana, a educação ocupa espaço de 

extrema responsabilidade no desenvolvimento do ser humano em sua totalidade.Ela 

precisa criar condições que propiciem ao sujeito um aprendizado contínuo, em que seus 

conhecimentos acumulados durante os primeiros anos de vida possam ser explorados, 

confrontados, modificados e aprofundados na instituição escolar. Sendo assim, faz-se 

necessária a existência de uma educação verdadeiramente reflexiva e crítica, que oferte 

ao sujeito a possibilidade de desenvolver sua autonomia, num processo emancipatório e 

libertador. Em Pré-Universitários Populares, por exemplo, lugares de cultura, ciência e 

tecnologia construídos coletivamente pelos sujeitos (trans)formadores dessa cultura, 

vemos a concreta possibilidade de proporcionar legitimidade e acessibilidade a esse tipo 

de educação. 

É sabido por fato dentro das mais aceitas teorias sobre desenvolvimento humano 

que a construção da identidade está relacionada a identificações feitas pelo sujeito ao 

longo da vida, em ambientes sociais diversos, desde a família nos primeiros anos de 

vida até o contexto escolar e profissional. Nesse contexto, observa-se que os ambientes 

educacionais de PUPs auxiliariam nessa formação de maneira não arbitrária, como 

comumente se encontra em contextos educacionais tradicionais. Diferentemente, essa 

formação seria estimulada de forma dinâmica e reinventiva, na qual as práticas e as 

decisões que se pautam na pluralidade e na coletividade do meio acabam por 

proporcionar liberdade e autonomia na busca de autoconstrução. Para tanto, faz-se 

necessário que se aprofunde no contexto da construção de identidade, Educação Popular 

e o papel do psicólogo nesse meio para melhor compreensão da transversalidade dessas 

dimensões e suas implicações comuns. 

 

2.1 Sobre construção de identidade e Educação Popular 

 

O desenvolvimento humano ocorre dentro de circunstâncias socioculturais, 

sendo resultado de interações entre pessoas e ambientes. Erik Erikson, autor que 

trabalhou a questão da identidade a partir de uma perspectiva psicossocial e que 
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concedeu uma importância especial à fase da adolescência, entende a formação da 

identidade como uma construção por identificação, desde os laços primários de um 

indivíduo até os secundários, compreendidos como seu contexto escolar e ambientes 

além do familiar. Na primeira infância, correspondente a quatro das oito fases do 

desenvolvimento descritas em sua teoria, adolescentes enfrentam um modelo de 

educação tradicional, referido por perspectivas freirianas como um modelo de educação 

bancária, no qual em geral não se possibilita ou estimula o pensamento e a discussão 

crítica da realidade e da sociedade no qual está inserido tal modelo. Em contrapartida a 

esse sistema historicamente estruturado, raso de educação e ensino, a Educação Popular 

se apresenta como alternativa ao descaso com a formação e a construção subjetiva, 

intelectual, emocional, cognitiva e, sobretudo, social e política do sujeito.  

O entendimento do conceito de Educação Popular originalmente se estendia de 

práticas de alfabetização de jovens e adultos, adotando métodos específicos e 

inovadores, ao favorecimento de transformações sociais externas às escolas e demais 

ambientes escolares.  Segundo Brandão (2006), existem pelo menos quatro diferentes 

sentidos da educação popular: 1) como a educação da comunidade primitiva anterior à 

divisão social do saber; 2) como a educação do ensino público; 3) como educação das 

classes populares; 4) como a educação da sociedade igualitária. Apesar de explorar cada 

um desses quatro possíveis sentidos em sua obra, o autor ainda afirma: 

 

Não parece ser importante, hoje, definir o que é a educação popular. Oposta à 

instituição consagrada e resistente a deixar de existir em estado de 

movimento, ela reluta a tornar-se definível e, sobretudo, uniforme. A 

educação popular é, hoje, a possibilidade da prática regida pela diferença, 

desde que a sua razão tenha uma mesma direção: o fortalecimento do poder 

popular, através da construção de um saber de classe. Portanto, mais 

importante do que pretender defini-la, fixar a verdade de seu ser, é descobrir 

onde ele se realiza e apontar as tendências através das quais ela transforma a 

educação na vivência da educação popular (BRANDÃO, 2006, p. 51). 
 

A organização política de classes populares, para além dos conteúdos aprendidos 

na escola em si, está também contemplada nessa concepção, uma vez que se defende a 

possibilidade de emancipação e fortalecimento social através de uma conscientização 

estrutural. Isso porque, partindo da visibilidade e apropriação de seus direitos sobre suas 

próprias produções materiais e culturais, o setor popular, historicamente concebido 

como massa produtiva, criaria condições necessárias para usufruir de sua própria 

cultura, no lugar de apenas produzi-la.  
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Estabelecida a possibilidade e a importância de setores populares agirem como 

próprios sujeitos da transformação da sociedade a partir de seu lugar político, a 

Educação Popular representa abertura à pluralidade de diferenças entre grupos e frentes 

de luta sociais. Ressalta-se, então, o fato de que esse viés de educação não provém de 

uma única fonte social, mas parte de uma ampla gama de ideias, trazendo 

simultaneamente à discussão questões como etnia, gênero, meio ambiente, qualidade de 

educação, condições de trabalho, desigualdades sociais, entre outros. Desse modo, pode 

haver uma “dialogicidade” entre as diferentes pautas, assim como uma problematização 

das contradições internas a cada uma. Sendo assim, os movimentos e processos de 

transformação não se limitam a pautas específicas, mas caracterizam-se justamente pela 

sua pluralidade interna e sua rede de relações. 

É diante dessa perspectiva que começa a se desenvolver uma nova proposta de 

superação da educação bancária, não mais vinculada exclusivamente à formação 

cognitiva e intelectual, mas que ressignifica escolas e ambientes escolares como 

asseguradores de interesses das classes populares. A educação deixa, assim, de ser 

vinculada somente à transmissão de saberes e passa a se afirmar enquanto ato político, 

deslocando seu tradicional eixo educacional de transmissão de saberes para o eixo 

cultural e fazendo dos alunos até então “passivos” a esse sistema, sujeitos ativos de sua 

própria educação e transformação. 

Representando ainda mais possibilidades de mudança social, há uma ampliação 

no movimento de educação popular para níveis superiores, não mais limitando-a à 

educação de adultos, analfabetos e pessoas de baixa escolarização, mas atingindo um 

público mais plural. É nesse processo de ampliação que surgem os Pré-Universitários 

Populares, em decorrência do qual a diversidade humana interna aos PUPs fica ainda 

mais evidente. No lugar de ser um ambiente caracterizado pela homogeneidade elitista 

das classes sociais dominantes, tem-se uma pluralidade que concretiza e estimula a 

valorização das experiências e vivências de sujeitos diferentes e singulares em suas 

práticas sociais, o que possibilita o vínculo entre educação e política, educação e luta de 

classes, e carrega representatividade do que significa ser “popular”. 

 

2.2 Sobre a psicologia na Educação Popular 

 

 Não são poucos os questionamentos a respeito da atuação dos profissionais da 

psicologia nas instituições educacionais, sendo muitas vezes restringida a uma 
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transposição dos conhecimentos da psicologia à área de educação, como uma psicologia 

da aprendizagem ou do desenvolvimento aplicadas à educação. Contudo, uma nova 

perspectiva de atuação da área na educação vem se desenvolvendo, que abrange um 

entendimento do universo psicológico que parte de uma análise multidimensional e 

adota a complexa simultaneidade do espaço social e particular. Essa nova perspectiva 

implica um reposicionamento do profissional em relação a questões para além do 

contexto educativo, como aspectos históricos, econômicos, políticos e sociais que se 

fazem presentes em ambientes educacionais. 

Uma vez estabelecida a compreensão de constituição social e histórica do ser 

humano (ZANELLA, 1997), a intervenção do(a) psicólogo(a) passa a ter a necessidade 

de centrar simultaneamente situações educativas e as considerações dos aspectos 

afetivos, físicos, cognitivos, sociais, econômicos e tecnológicos do indivíduo. 

Necessidade essa que não se instala somente ao profissional da psicologia, mas a 

todos(as) os educadores(as) e demais participantes do processo de educação popular. 

Cabe à psicologia também, dessa forma, trabalhar diversos desses aspectos 

conjuntamente aos demais educadores(as). Pode, por exemplo, contribuir com 

conhecimentos para a formação desses, auxiliando na construção de uma proposta 

pedagógica que propicie o desenvolvimento pessoal e político de seus(as) 

educandos(as), analisar e pensar uma rotina de atividades considerando os vários 

aspectos da constituição humana, entre outros. 

Fica evidente, dessa forma, as razões de ser indispensável a oposição e a 

resistência à tradição positivista da educação em espaços de proposta popular, tido que a 

primeira negligencia valores pessoais,  o senso comum, a sensibilidade e a intuição 

como parte das práticas educativas, esquecendo que toda prática educativa é 

anteriormente política e social. A perpetuação desse modelo significa uma 

marginalização e o estabelecimento de uma “insuficiência” daqueles(as) educandos(as) 

que não se adaptam a um sistema ultrapassado de educação, que deixa a desejar no 

plano moral, humano e relacional. Dentro de um contexto em que práticas negativas 

como essas são quase que socialmente naturalizadas no âmbito educativo, a psicologia 

se apresenta como uma forma de atuação que não se direciona somente às dificuldades e 

cicatrizes já estabelecidas, mas também na prevenção de que tais dificuldades possam 

emergir do contexto escolar. 

 Nessa busca pela mudança das representações sociais do sujeito, assim como o 

resgate de suas singularidades e significações, as novas práticas educacionais 
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exploradas pela psicologia escolar/educacional exigem fundamentalmente novos 

direcionamentos do fazer pedagógico. Sendo o profissional da psicologia um membro 

da equipe de educação, é importante o estabelecimento de estratégias de ações coletivas 

que contribuam significativamente com o espaço em que estão inseridos o psicólogo e a 

equipe. Entre elas, o compartilhamento de saberes, que gera ganhos tanto à educação 

quanto à psicologia e faz da coesão social não apenas uma finalidade da educação, mas 

um meio para ela. 

 

Metodologia  

 

A partir da exposição da ideia de elaboração de um projeto de atuação da 

psicologia vinculado à proposta de Educação Popular, estudantes do curso se 

voluntariaram a integrar a equipe que daria origem ao projeto. Foram realizadas, então, 

algumas reuniões iniciais para discutir os ideais e as intenções da iniciativa, sendo 

semanalmente debatidos textos e artigos que trouxessem considerações de diferentes 

áreas da psicologia, como educacional, social e comunitária. Estando de acordo com tais 

ideais e intenções, os conhecimentos reforçados através dos materiais teóricos e 

contextualizados pela equipe foram servindo de base para se pensar possibilidades de 

intervenções que pudessem ser significativas para a realidade singular do PUP - 

Alternativa. Com o decorrer dos encontros, foram realizadas reuniões com integrantes 

da coordenação do pré-universitário que selaram a parceria do projeto com a mesma, a 

fim de que se compreendessem as propostas do projeto e as particularidades do local. 

Com o projeto devidamente apresentado e inicialmente integrado às diferentes 

equipes (equipe de Artes, de Redação, de Sociologia, etc.) do PUP, a equipe investiu na 

sua maior aproximação com as mesmas e com os educandos(as) do local através da 

participação em algumas aulas e reuniões pedagógicas. Assim, começaram a se 

desenvolver atividades como rodas de conversa sobre temas pertinentes à educação e 

cidadania, como assistência estudantil, por exemplo. Além disso, houve a construção de 

espaços físicos acolhedores que visavam o maior conforto durante a permanência no 

curso e a promoção da integração, como a sala de convivência. Construiu-se também 

uma sala de reuniões, com fins pontuais de atender a necessidade de um espaço mais 

privado e adequado para certos tipos de atividades e conversas. Outro mecanismo usado 

pela equipe foi a construção de um questionário semiestruturado, com questões 

pensadas para facilitar a obtenção de demandas como satisfações e insatisfações, 
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possibilidades de melhorias internas, interesse em determinadas atividades extras, etc. 

Tais mecanismos foram criados e utilizados para se obter o máximo de informações 

sobre os estudantes, a fim de conseguir proporcionar ambientes, conversas e demais 

atividades que consigam satisfazer suas próprias necessidades e interesses reais dentro 

do pré-universitário. 

 

Resultados e discussões de resultados     

       

Durante a aproximação da equipe, já tendo seus encontros sediados no prédio do 

PUP em questão e já participando de algumas atividades do curso, como aulas e 

reuniões, percebeu-se uma melhor inserção nas dinâmicas de ensino e funcionamento 

geral do curso. Em decorrência dessa ambientação e familiarização com algumas das 

práticas comuns no local, a equipe pode efetivamente iniciar o processo de integração 

ao cotidiano e à realidade do pré-universitário. Desde então, os encontros e reuniões 

seguintes foram enriquecidos por percepções, curiosidades, sugestões, dificuldades e 

problematizações que partiam de vivências e associações provindas do contexto no qual 

o projeto começou a se inserir. 

 A oportunidade de assistir algumas aulas, por exemplo, foi determinante na 

compreensão das dinâmicas internas do curso, uma vez que possibilitou a integrantes da 

equipe presenciar, em certos momentos, alternativas ao funcionamento de aulas e 

metodologias pedagógicas tradicionais de ensino. Consequentemente, com base nesse 

conhecimento, pode-se refletir a respeito de contribuições pontuais que se poderiam 

desenvolver ao longo da atuação do projeto, que contemplavam desde a disposição da 

sala de aula até algumas considerações sobre conteúdos que poderiam ser apresentados 

de forma interdisciplinar. 

Desse modo, a partir de certas observações empíricas feitas sobre o curso e suas 

particularidades, durante as reuniões a equipe passou a discutir modos de atender 

algumas das demandas específicas percebidas em diferentes situações e oportunidades. 

Atentou-se, por exemplo, para o fato de que muitos(as) educandos(as) permaneciam nos 

corredores, sem qualquer tipo de integração, muitos(as) deles(as) em pé, encostados(as) 

às paredes e alguns(as) sentados(as) nos poucos lugares disponíveis para tal em horários 

anteriores às aulas. Diante disso, discutiu-se a criação de um espaço físico confortável e 

aconchegante que atendesse essa mesma demanda específica de educandos(as) que, por 
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diversos motivos
8
, comparecessem ao curso antes do horário exigido para os primeiros 

períodos de aula.  

Em virtude disso, a equipe se mobilizou para organizar uma das salas até então 

desocupadas no prédio para a recepção dessas pessoas. Construiu-se, assim, um espaço 

que facilitasse a convivência, o descanso e até mesmo os estudos de alguns 

educandos(as), no qual estão à sua disposição: sofás, armários com livros didáticos e de 

literatura, mesas, cadeiras e uma TV, materiais para registros pessoais em painéis e 

paredes, entre outros recursos (Figuras 1 e 2).                        

 

 

Figura 1: Sala de convivência, ângulo 1. Figura 2: Sala de convivência, ângulo 2. 

 

Além desse ambiente, organizou-se também uma sala de reuniões no mesmo 

andar em que ocorrem as aulas e onde se encontra a sala de convivência. A mesma se 

mostrou necessária em razão do desenvolvimento de algumas atividades específicas que 

exigiram um espaço mais recluso para conversas, como reuniões de equipe e com 

coordenadores(as) executivos(as), com educandos(as) e até mesmo com pais e 

responsáveis de educandos(as). 

Em relação a outras formas de permanência, não só a física, de educandos(as) 

que continuam frequentando o PUP, questionou-se também a respeito do seu oposto, ou 

seja, a não-permanência de educandos(as) no curso e os possíveis motivos dessa 

descontinuidade nos estudos. A evasão escolar é entendida como um processo final de 

                                                           
8
Sabe-se que muitos(as) educandos(as)  participam de monitorias que ocorrem antes das aulas, saem 

direto da escola ou do trabalho, dependem de limitados horários de ônibus, não se sentem bem em suas 

casas ou simplesmente aproveitam o tempo para encontrar seus colegas ou ficarem estudando. 
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uma dinâmica cumulativa de fatores que levam ao desengajamento escolar.
9
 Por ser um 

fenômeno influenciado por diversos fatores, sua causa imediata é de difícil 

identificação. Intrigada pelo tema, a equipe discutiu por vários encontros a questão da 

evasão estudantil e sobre formas de amenizar esse fenômeno. Em meio aos 

levantamentos feitos, questionou-se também sobre a permanência dos educandos(as) 

pós ingresso no ensino superior, o que muitas vezes se torna uma impossibilidade 

gerada por diversos fatores, sejam eles financeiros, emocionais, psicológicos, 

biofisiológicos, etc.  

Sabe-se que recursos oferecidos pela instituição de ensino influenciam na efetiva 

continuidade e desempenho acadêmico dos(as) educandos(as) vinculados(as) a ela,  

dissolvendo ou minimamente amenizando determinados fatores que implicariam 

dificuldade de permanência em tais instituições. A respeito disso, então, a equipe 

idealizou uma roda de conversa sobre o tema “Assistência Estudantil” (Figura 3) para 

que fossem divulgadas e discutidas algumas das políticas públicas de permanência 

estudantil no ensino superior, das quais os educandos(as) poderiam se beneficiar. 

Durante o espaço, os(as) educandos(as) se mostraram muito interessados(as) em 

questionar sobre as políticas de assistência em si e sobre aquelas que de fato diziam 

respeito às suas condições e situações específicas. Como resultado, pode-se observar 

que os(as) mesmos(as) se mostraram entusiasmados(as) por poderem adquirir certos 

conhecimentos sobre seus próprios direitos e sobre novas oportunidades de se manterem 

no ensino superior. A experiência dessa roda de conversa foi tida como extremamente 

positiva, incentivando a organização de futuras atividades semelhantes, para as quais já 

se estipularam alguns temas como: movimento negro, movimento feminista e LGBT, 

sistema público de saúde, saúde mental, redução da maioridade penal e criminalização 

da juventude, política de redução de danos, violência de gênero e direitos civis, entre 

vários outros, inclusive apontados pelos(as) próprios(as) estudantes, através dos 

questionários vinculados à caixa de sugestões
10

. 

                                                           
9
Algumas possíveis influências no processo de evasão podem ser: necessidade de conciliação entre 

trabalho e estudos, a desmotivação, a exclusão escolar, a distância entre o cursinho e a residência, a 

deficiência na formação básica e a angústia e a ansiedade relacionadas ao enfrentamento do vestibular. 

10
A caixa de sugestões é um pequeno baú de madeira decorado, disponível para os(as) educandos(as) que 

queiram depositar os questionários elaborados e demais sugestões, com a finalidade de manter um diálogo 

com a equipe. 
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De modo geral, pode-se afirmar que todas as atividades descritas e 

desenvolvidas até o momento partem de pressupostos de envolvimento, integração e 

empoderamento de educandos(as) e educadores(as), que condizem com os pressupostos 

de um desenvolvimento psicossocial saudável e integral. Tais práticas foram baseadas 

em estratégias de descentralização do ensino positivista de conhecimentos teóricos e 

descontextualizados das realidades populares, assim como das práticas tradicionais de 

uma psicologia focada em técnicas de aprendizagem, seus condicionantes e patologias. 

Sendo assim, buscou-se fornecer recursos que facilitassem um desenvolvimento 

integral, e um empoderamento autônomo, político e crítico do sujeito. Utilizando, para 

tal, medidas que visem a valorização pessoal, a consideração dos conhecimentos, dos 

saberes, das opiniões e das vivências já constituídas de cada um(a) dos(as) 

envolvidos(as).  

 

 

Figura 3: Roda de conversa sobre o tema “Assistência Estudantil”. 

 

Considerações finais 

 

A partir da experiência do projeto voluntário, observa-se de modo geral a 

importância e a necessidade da existência de uma equipe de psicologia em espaços 

como Pré-Universitários Populares. Diante de projetos como esse, propõe-se a repensar 

algumas dinâmicas e atividades vinculadas a uma perspectiva de educação enriquecida 

por conhecimentos específicos tanto de áreas da psicologia - social, comunitária, 

organizacional e educacional, por exemplo - quanto da educação popular.  

Até então, com o desenvolvimento do projeto, já foram observadas algumas 

melhorias significativas no funcionamento do ambiente relacionadas à comunicação 
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entre integrantes das equipes, da coordenação e com os(as) educandos(as) em si. Esse 

avanço desencadeou grandes implicações no campo das relações humanas, como a 

proximidade de educadores(as) e educandos(as) e o sentimento de afetividade 

estabelecido. A esse aspecto somam-se as melhorias físicas e metodológicas 

presenciadas, idealizadas a partir de demandas provenientes das necessidades do 

contexto em questão. O estabelecimento de tais recursos de atuação acabou por facilitar 

ainda mais a articulação e criação de novas formas de intervenção contextualizadas, 

assim como a manutenção de práticas encontradas no curso. Isso se deu uma vez que foi 

estabelecido e fortalecido um relacionamento de respeito e diálogo entre a equipe, 

educandos(as) e educadores(as), tornando-se muito mais acessível o planejamento 

conjunto dos modos e objetivos de aprimoramento dos aspectos socioambientais 

presentes e ativos no referido PUP.  

É diante de propostas de Educação Popular desenvolvidas em espaços como tais 

Pré-Universitários que começa a se desenvolver uma nova perspectiva de superação da 

educação bancária. Não mais vinculada exclusivamente à formação cognitiva e 

intelectual, mas que ressignifique escolas e ambientes escolares como asseguradores de 

interesses das classes populares. Desse modo, têm-se ciência da grande contribuição que 

olhares e noções da psicologia podem trazer a ambientes como os de educação popular. 

Em contrapartida, sabe-se também que ainda existem obstáculos e imperfeições no 

processo de inserção da psicologia em Pré-Universitários Populares, havendo questões a 

serem desenvolvidas e aprimoradas futuramente, de acordo com o andamento do projeto 

e as demandas que se mostrarem no percurso. De qualquer forma, ressalta-se a 

importância de se continuar desenvolvendo iniciativas como a do projeto relatado no 

presente artigo, pois esta representa uma possibilidade de significante ampliação dos 

alcances sociais e políticos de uma educação popular.  
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Resumo: O presente texto tem como objetivo tecer algumas reflexões no que concerne 

às possibilidades e aos desafios no contexto do Pré-Universitário Popular Quinta 

Superação, vinculado ao PAIETS/FURG. Consideramos pertinente traçar nossas 

experiências no Quinta Superação, com a intenção de buscarmos compreender as 

possibilidades de formação nas práticas educativas no contexto do curso. Para tanto, o 

trabalho está organizado em três momentos: primeiramente, faremos algumas 

considerações no que se refere ao campo das vivencias epistemológicas; em seguida, 

nossos esforços direcionam-se no sentindo de refletir sobre as práticas desenvolvidas no 

curso pré-universitário popular; por fim, traçamos nossas considerações. 

 

Palavras-chave: Pré-Universitário Popular; Educação Popular; Formação. 

 

1 Primeiras palavras  

 

Optamos por inaugurar a escrita deste texto partindo da compreensão que, no 

processo de escrita, enquanto um momento de ampliação dos olhares para o cotidiano, o 

texto vai sendo produzido enquanto um tecido, o qual se forma a partir da trama de fios 

que carregam pensamentos, ideias, memórias, experiências e vivências. Neste 

entrelaçamento permanente, buscaremos tecer alguns fios que constituirão a textura da 

escrita que se pretende.  

Nesta escrita, buscaremos compreender os contextos dos pré-universitários 

populares como propulsores de uma postura político-pedagógica pertinente à formação 

dos sujeitos que compõem os processos de ensino-aprendizagem. Como contexto de 

abertura que possibilita os olhares frente à viabilidade destacada, abordaremos o Pré-

Universitário Popular Quinta Superação, situado na Vila da Quinta, em Rio Grande, RS. 
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Este curso compõe o Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior 

(PAIETS) vinculado a Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  

Ao iniciarmos a tecer os primeiros fios dessa escrita, acreditamos que é 

fundamental, nesse esforço de compreensão sobre o processo de formação e 

autoformação, revisitarmos nosso passado, reavaliando nosso presente, para projetarmos 

nosso futuro, à luz de nossos percursos de vida na constituição da docência na inter-

relação com as experiências que estamos vivenciando no cotidiano dos pré-

universitários. Por isso, é um momento em que revisitamos nossa trajetória no cotidiano 

do Quinta Superação, reavaliamos nossos passos e registramos os caminhos que 

escolhemos e desejamos trilhar.  

Para tanto, buscaremos traçar algumas considerações sobre a Educação Popular 

entrelaçada às práticas educativas desenvolvidas no contexto do Pré-Universitário 

Popular Quinta Superação. Consideramos pertinente traçar aqui nossas experiências 

com a intenção de buscarmos compreender quais as possibilidades de transformação 

social e, sobretudo, humana potencializadas nas práticas educativas desenvolvidas no 

contexto do curso e quais as situações limites encontradas frente a uma estrutura 

capitalista enquanto desafios a serem superados.  

Consideramos de grande relevância questionar e problematizar o contexto em 

que estamos inseridos, através da denúncia da barbárie como forma de opressão para 

que possamos anunciar qual sociedade almejamos. Neste sentido, levantamos enquanto 

um dos objetivos deste texto, apresentar uma concepção educativa que anuncie a ruptura 

com a lógica dominante, a qual transpõe a fragmentação presente no processo produtivo 

no bojo educacional.  

Para tanto, no desenrolar desta escrita tentaremos estabelecer um diálogo 

reflexivo entre a Educação Popular (junto a autores como Paulo Freire, Moacir Gadotti, 

Carlos Brandão, Gomercindo Ghiggi, Jaime Zitkoski, Danilo Streck; Balduíno 

Andreola, entre outros) e os conceitos de Barbárie e Emancipação compreendidos por 

Theodor Adorno (2003), a fim de buscarmos um entendimento sobre as situações 

vivenciadas no pré-universitário, que tem em suas práticas o horizonte na Educação 

Popular como uma escolha intrinsecamente política.  Assim, questionamos: em quais 

nuances a barbárie se faz presente na sociedade regida pelas acepções do capital? A 

Educação pode contrapor-se a barbárie? Quais as possibilidades a partir de uma 

educação que esteja atenta aos enfrentamentos da lógica opressora? 
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Diante disso, nossos esforços direcionam-se no sentido de compreender como as 

ações desenvolvidas no pré-universitário popular Quinta Superação estão buscando a 

superação de um sistema opressor, na perspectiva de Adorno (2003), a superação da 

barbárie. Neste sentido, este texto está organizado da seguinte forma: inicialmente, 

dialogamos com as concepções teóricas mencionadas anteriormente, entrelaçadas às 

práticas educativas desenvolvidas no pré-universitário; no segundo momento, buscamos 

refletir sobre as práticas construídas no cotidiano do pré-universitário popular enquanto 

um espaço de formação humana; por fim, traçamos nossas considerações no último dos 

subtítulos. 

A partir dessas indagações, propomo-nos a retomar uma concepção que, ao 

adentrar um campo construto, merece nosso esforço na busca por formas mais solidárias 

de anunciar transformações na esfera educacional. Defendemos que esse é um momento 

importante que merece nossos esforços, uma vez que intentamos buscar caminhos que 

sejam formas mais solidárias de anunciar possibilidades na esfera educacional, a luz de 

nosso arcabouço teórico e ideológico. Reivindicamos um caminho que seja uma 

contramarcha (GHIGGI, 2013) em tempos onde a educação está cada vez mais em pauta 

(e disputa) em nosso país, por meio de uma prática que esteja comprometida com a 

esfera social. 

 

2 Horizontes do estudo 

 

Defendemos ser importante, neste primeiro momento, situar nosso campo de 

vivências no que concerne a questões epistemológicas. Neste sentido, buscamos aqui 

traçar algumas considerações sobre o entendimento de barbárie e emancipação para 

Adorno entrelaçando com as experiências no pré-universitário popular alicerçado na 

concepção de Educação Popular. 

Compreendendo que vivenciamos atualmente as contradições dos modos de 

produção capitalista, em que a divisão de trabalho é condição necessária, a 

racionalidade instigada pelo capital distancia o sujeito do processo de produção e força-

o a atividades fragmentadas, repetitivas e irrefletidas, afastando-o de sua capacidade de 

criação e individualidade (ADORNO, 2003). E, em contrapartida, os consumidores 

destes produtos padronizados são indivíduos que são moldados pelos veículos de 

comunicação, instrumentalizados pela indústria cultural, para consumir estes produtos 

passivamente. Nesta lógica, tanto na produção quanto no consumo, é internalizado a 
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pedagogia de repetição, produção e consumo de artefatos padronizados e irrefletidos.  A 

organização da sociedade está centrada na perpetuação desta estrutura, alheia a 

consciência individual, onde cerceia a individualidade em prol da massificação para 

lubrificar as engrenagens deste sistema e perpetuar a ideologia dominante. 

A barbárie compreendida por Adorno (2003), nesta perspectiva, é contrária à 

formação humana. Está enraizada no processo de civilização, na competitividade, 

preconceitos e atitudes repressivas. Nas sociedades industriais há um controle da vida 

social, através do predomínio das forças dominantes da sociedade sobre os indivíduos. 

Neste processo de controle dos segmentos da vida social, a socialização total produz o 

anseio de abstrair-se da situação.  

Desse modo, percebe-se a barbárie instaurada nas manifestações objetivas da 

violência (física ou simbólica) advinda de pessoas sádicas reprimidas – as situações de 

violência sociais (re)produzem a mesma violência, os sujeitos infringem-na aos outros 

membros da sociedade de forma naturalizada. Freire (1987) nos aponta que o processo 

de organização social na lógica opressora está atrelado a (re)produção e perpetuação 

deste modelo através da residência da verdade do opressor na consciência do oprimido. 

Nesta perspectiva, o processo de civilização produz suas próprias contradições, a 

barbárie.  

Adorno defende que uma maneira de se opor a barbárie é através da resistência. 

Neste sentido, o autor entende que a educação que objetive a desbarbarização não é uma 

educação para o conformismo e para a identificação com o ideologicamente 

estabelecido, mas, ao contrário, uma educação para a contraposição, uma Educação 

Política. Segundo Maar (2003) “Em Adorno a teoria social e na realidade uma 

abordagem formativa, e a reflexão educacional constitui uma focalização politico-

social. Uma educação política. ” (p. 15) 

Ponderamos que as práticas desenvolvidas no contexto do curso popular, 

alicerçadas na Educação Popular, com fundamentos teóricos de diversos autores, como 

Paulo Freire, Moacir Gadotti, Carlos Brandão, Gomercindo Ghiggi, Jaime Zitkoski, 

Danilo Streck; Balduíno Andreola, entre outros, estão direcionadas para este objetivo. A 

Educação Popular, em sua razão ontológica, deve movimentar-se contra as 

desigualdades e contradições impostas, buscando a libertação com o coletivo, a 

conscientização do povo, rompendo com a camada opressora. Uma vez que a educação 

é um meio de resistência à realidade vigente, a Educação Popular tem a obrigatoriedade 

de ser uma luta, um movimento contra a classe dominante, através de práticas voltadas 
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para o desenvolvimento da emancipação crítica dos sujeitos, para o desenvolvimento do 

ser mais. 

Além disso, ponderamos que a prática pedagógica precisa estar voltada para a 

criticidade dos educandos e educandas, através de formação continuada e permanente. 

Precisamos estabelecer uma relação de confiabilidade que aponta para uma nova 

ontologia, criando possibilidades dos sujeitos de ser mais. Concordando com Adorno 

(2003), uma educação humanizadora, que visa o esclarecimento, que se proponha à 

resistência ao processo da barbárie. 

 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar minha concepção inicial 

de educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, 

porque não temos o direito de modelar as pessoas a partir do seu exterior; 

mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de 

coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência 

verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância política; sua idéia [de H. 

Becker], se é permitido dizer assim, é uma exigência política. Isto é: uma 

democracia com o dever de não apenas funcionar; mas operar conforme seu 

conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode 

ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado” (ADORNO, 

2003, p. 141-142). 

 

Nesse sentido, é que estamos nos constituindo enquanto educadores populares, 

principalmente através de uma prática problematizadora que possibilita aos sujeitos a 

oportunidade de se posicionar diante da sociedade. Assim, oportunizamos a 

aprendizagem e novos conhecimentos para a educação das classes populares. No 

entendimento de Adorno (2003), uma educação que busque a visão crítica da sociedade, 

na tentativa de responder os processos de constituição da estrutura social, em síntese, 

uma educação contextual que se opõe a alienação. No contexto da Educação Popular, 

conhecer a realidade dos sujeitos envolvidos e da sociedade em que estão inseridos 

torna-se imprescindível para todo trabalho educativo. Nesta educação, deve-se, 

necessariamente, estar comprometido com a reflexão sobre a realidade objetiva, 

buscando compreender os processos de constituição social para modificá-los.  

Para Adorno, a condição necessária para o desenvolvimento da emancipação, 

enquanto um projeto sócio cultural, é a formação de indivíduos autônomos -  que é 

entendido como força verdadeira de contraposição dos princípios da barbárie, uma vez 

que a autonomia é compreendida como reflexão, autodeterminação e auto condução. 

Segundo Arroyo (2003),  

 
[...] não será possível ensinar para participação, desalienação e libertação de 

classe com os mesmos livros didáticos, a mesma estrutura e a mesma relação 
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pedagógica com que se ensinaram a ignorância e a submissão de classe. (p. 

20) 

 

Ao buscarmos realizar uma prática de educação libertadora, humanizadora, 

devemos focar nossos olhares para um processo contínuo de compromisso de 

educadores com a realidade na qual estamos inseridos. Na medida em que temos 

convicção de que a prática educativa não é neutra, estamos contribuindo para o 

despertar da consciência crítica dos educandos. 

A educação para a emancipação deve opor-se à barbárie. A educação para 

desbarbarização não é uma prática educativa direcionada para o conformismo e para a 

identificação com o ideologicamente estabelecido, mas uma educação para 

contraposição e resistência. Neste sentido, os cursos pré-universitários populares 

enquanto espaços de luta por uma transformação social, precisam ter como objetivo 

principal uma prática educativa que desnaturalize os processos sociais, historicizando-

os, para que assim os sujeitos se compreendam como atores sociais, que podem 

interferir e modificar o cenário social. 

 

3 Quinta Superação: algumas considerações 

 

O Curso Pré-universitário Popular Quinta Superação existe desde o ano de 2003. 

Está localizado na Vila da Quinta, fazendo parte do 5º Distrito do município de Rio 

Grande, ficando localizado aproximadamente a 15 km da Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG. Inicialmente, o curso popular era desenvolvido em espaços cedidos 

pela comunidade, como o salão de festas da SIRQ (Sociedade de Instrução e Recreio da 

Quinta) e no Grêmio Esportivo Nacional. Em 2010, o curso foi realizado na Escola 

Municipal Coriolano Benicio e em 2011 tornou-se parceiro da Escola Estadual Lilia 

Neves, onde está sediado atualmente. 

O curso começou através do interesse de graduandos que moravam na localidade 

e arredores, juntamente com a presidente de bairro desta comunidade, com o objetivo de 

formar um curso gratuito, no qual os educadores eram voluntários. Nesta ocasião não 

havia nenhum vínculo com a Universidade Federal do Rio Grande. O curso era mantido 

por moradores e comerciantes da localidade, que ajudavam na manutenção e 

divulgavam quando começavam as inscrições do pré-universitário no começo de cada 

ano. No ano de 2007, através da criação do PAIETS, o curso popular se vincula à 

FURG. 
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No que diz respeito à organização do pré-universitário, o Quinta Superação 

desenvolve suas atividades no turno da noite, das 19h às 22h e 15min., com 

aproximadamente 35 educandos em uma única turma.  Tendo em vista que a Vila da 

Quinta é bairro mais afastado de Rio Grande, temos dificuldades para constituir um 

grupo de educadores, pois não encontramos no bairro educadores para todas as áreas do 

conhecimento. Com isso temos uma rotatividade de educadores em algumas áreas, 

principalmente na área das exatas, que, em consequência dificulta a constituição de um 

grupo de educadores que se reconheçam com o predicado popular. E isso é um dos 

fatores que acreditamos contribuir para evasão do contexto, além de compreendemos 

também que as exigências do mercado de trabalho é um forte motivo. 

 Como forma de tentarmos modificar este cenário, a coordenação do curso 

busca construir um espaço de diálogo e reflexão, sempre reafirmando a importância de 

cada um para que todos alcancem seus objetivos. Realizamos atividades formativas 

onde o objetivo é que cada um, educando e educador/coordenador pense sobre os 

motivos que os fazem ir as aulas todas as noites e sua importância naquele contexto para 

os colegas.  

Apostamos na formação coletiva, sempre demarcando a filosofia do Quinta 

Superação enquanto uma escolha essencialmente política. Haja vista que “A Educação 

Popular desenvolvida pelo PAIETS deve ser compreendida a partir de uma Pedagogia 

da Libertação em sentido freireano” (PEREIRA, GONÇALVES (2012), consideramos 

fundamentalmente importante que os educadores desenvolvam suas práticas neste 

horizonte, na medida que entendemos esta é a identidade dos cursos populares, que 

difere de qualquer outro pré-universitário que não popular. Preferimos não ter uma 

disciplina no Quinta Superação quando não encontramos educadores comprometidos 

com nossa luta.  

Nesta perspectiva, as atividades educativas que são desenvolvidas visam 

proporcionar momentos de reflexões e aprendizagens aos jovens e adultos das classes 

populares para o processo seletivo do ENEM e dos Ensinos Técnicos. Entendemos que 

o pré-universitário popular contribui para dialogar com a realidade em que os educandos 

se encontram, por isto, acreditamos que os saberes locais contribuem para aproximar os 

educandos das propostas da Educação Popular. 

Cumpre registrar que este não é um espaço só de registro do vivido, mas, 

também, um esforço de compreensão do acontecido, na tentativa de aprender com as 

situações experimentadas, analisá-las, em outras palavras, aprender com o vivido 



 
 

45 
 

(OSTETTO, OLIVEIRA e MESSINA, 2001). Portanto, as relações estabelecidas com 

os educadores e a turma, o diálogo entre curso e escola que o acolhe, configuram-se em 

um momento fundamental no que concerne à construção de relações educativas que 

ultrapassam os processos de ensino e aprendizagem no sentido restrito do conceito. 

Contribuem de forma significativa para pensarmos sobre o que é conhecimento e como 

materializá-lo em uma prática docente em consonância com os limites e possibilidades 

da nossa realidade.  

Este é um lugar de dúvidas, desafios, inquietações, buscas, certezas e incertezas, 

limites e possibilidades, de pensar sobre o agir, de fazer a partir do pensado. Exercício 

difícil, na medida em que exige tomar distância da realidade para aproximar e para 

compreender as múltiplas dimensões do cotidiano, contribuindo para a aproximação 

entre o idealizar e concretizar. 

O processo de aprendizagem está profundamente relacionado ao processo de 

conscientização, compreendendo que a produção de conhecimento a partir da lógica da 

própria cultura é pedagogicamente mais importante do que o produto do conhecimento. 

Por isso o ponto de partida do ato educativo é o mundo vivido e experienciado, não 

apenas para redizê-lo, mas para superá-lo através dele. Compreendemos que os 

conteúdos, quando conectados com a vida, ganham outro significado e sentidos, 

possibilitam a análise da realidade, para que os sujeitos ajam sobre ela, transformando-

a. 

Nesse sentido, Freire
14

 afirma que a partir dos saberes da vida dos sujeitos, é que 

desenvolveremos práticas emancipatórias e coletivas, isso significa propor um novo 

olhar sobre questões que estão no âmbito educativo. Para Brandão (2006) “A Educação 

Popular não é uma atividade pedagógica para, mas um trabalho coletivo em si mesmo, 

ou seja, é o momento em que a vivência do saber compartilhado cria a experiência do 

poder compartilhado” (p.90).  

O curso pré-universitário tem a filosofia de acolher e partilhar sentimentos de 

pertencimento de solidariedade com o próximo e, talvez, o mais importante, o 

reconhecimento que todos somos capazes de vir a ser mais, segundo a perspectiva de 

Freire (1987).  Isso fica evidente com a fala de uma educanda (2015): “Eu venho pro 

curso não pra passar no ENEM, mas pra aprender. Aqui eu aprendo muitas coisas 

                                                           
14 Entrevista publicada em: PELANDRE, N. L. Ensinar e Aprender com Paulo Freire: 40 horas 40 anos 

depois. 3. ed. rev. Florianópolis: Editora da UFSC, 2009 (1ª.ed. São Paulo: Cortez e Florianópolis: 

Editora da UFSC). 
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importantes pra minha vida”. Segundo Adorno (2003) “A educação tem sentido 

unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica” (p.122). 

Através desse relato, podemos perceber que a lógica presente nos cursos 

populares se difere muito da lógica dominante presente em nossa estrutura social. É 

possível perceber um distanciamento do pensamento competitivo, em que os 

conhecimentos formalizados estão subordinados a sua utilidade nos processos seletivos. 

Entrelaçando esta afirmativa com o pensamento de Adorno (2003), é possível ponderar 

que esta narrativa está na contramão da barbárie na medida em que está rompendo com 

a ideologia desumanizadora tão presente no processo de civilização da sociedade.  

A reflexão sobre os conteúdos, mergulhada nas situações concretas de vida, 

permite a apropriação do sujeito enquanto autor de sua história.  Com isso, os sujeitos 

envolvidos nesse processo criador tornam-se atores sociais, que fomentam mudanças e 

rupturas por meio de sua curiosidade epistemológica – exercício este que leva à 

consciência crítica.  

Compreendemos que o espaço do Quinta Superação, enquanto espaço de 

resistências e lutas, é uma possibilidade de (auto)formação humana, formação esta 

imprescindível para o desenvolvimento da autonomia de cada sujeito. A emergência da 

consciência de si é condição necessária para o entendimento sobre as diferentes 

representações de si, de sua história de vida e sua autoridade, no sentido de autoria, 

sobre ela. Condição fundante para pensar e projetar o seu porvir, enquanto um projeto 

de vida que está intrinsecamente relacionado à sua realidade e sua atuação sobre ela. 

(JOSSO, 2010) 

Neste sentido, partimos da concepção de que todo conhecimento é 

autoconhecimento (SANTOS, 2010), na medida em que compreendemos que o 

processo de formação perpassa por um conjunto de experiências vividas que, a partir da 

tomada de consciência do reconhecimento de si como sujeito, implica no 

autoconhecimento de si mesmo. Nesta perspectiva, por meio da reflexão/auto-reflexão 

sobre nossos percursos de vida, percursos de formação enquanto educadores populares, 

na relação com os outros e conosco mesmo, entrelaçadas com a reflexão dialógica sobre 

os fazeres docentes observadas e vivenciadas, nós, sujeitos em permanente formação, 

estabelecemos no desenrolar desse caminho aprendizagens coletivas. Por isso, é 

imprescindível para nós, educadores populares, uma postura de abertura, à ampliação do 

processo de autoconhecimento, às camadas mais profundas de nós mesmos, uma vez 
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que ilumina os caminhos para a conquista de uma coerência interna. (WARSCHAUER, 

1993, p.65). 

Nesta perspectiva, os cursos pré-universitários populares surgem na “contramão” 

deste processo opressor, na luta pela desbarbarização. Visando a emancipação dos 

sujeitos, enquanto conscientização em comunhão, os cursos populares, alicerçados na 

Educação Popular, buscam romper com as amarras opressoras impostas pela conjuntura 

desta sociedade elitista, a fim de que estes sujeitos se reconheçam como protagonistas 

de sua própria história, deixando de ser um expectador da sociedade para agir sobre ela, 

transformando-a. 

 

4 Considerações Finais 

 

Diante do que foi exposto, pondera-se que as práticas desenvolvidas no curso 

Quinta Superação estão na contramarcha da barbárie na medida em que a Educação 

Popular objetiva o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos no processo educativo 

enquanto um projeto social que visa à emancipação. Dessa forma, nesta relação, está 

intrínseca a aposta no ser mais dos indivíduos enquanto sujeitos que buscam pelas suas 

lutas cotidianas superar a lógica de um sistema que não acredita nas condições de 

emancipação do sujeito.  

Neste sentido, nas práticas desenvolvidas está intrínseca a aposta no ser mais dos 

educandos enquanto sujeitos que buscam pelas suas lutas cotidianas superar a lógica de 

um sistema que não acredita nas condições de emancipação do sujeito. A educação é um 

meio de se lutar contra a lógica opressora. Por meio do instrumento educativo, busca-se 

a transformação social. 

Pode-se ressaltar, nesta perspectiva, a importância deste programa para uma 

sociedade mais justa, a qual reconheça as diferenças no horizonte dialógico, crítico e 

esperançoso. Durante todos esses anos de atuação, passaram pelos contextos do 

PAIETS diversos educandos encharcados de sonhos, o que torna possível realizar e 

afirmar a relevância social que este programa exerce na nossa sociedade. 

Com a certeza da pertinente aproximação entre o entendimento sobre a condição 

de barbárie presente na conjuntura atual e a Educação Popular, que se compreende 

profundamente emancipatória, uma vez que propõe a superação das formas de opressão 

da estrutura capitalista, consideramos que a educação, enquanto ação emancipatória, é o 

meio pelo qual podemos romper com o a estrutura dominante vigente de civilização, a 
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barbárie. “Educar é emancipar a humanidade, criar estados de liberdade diante das 

condições que nos colocamos no processo histórico e propiciar alternativas para irmos 

além de tais condições. ” (LOUREIRO, 2006, p. 142).  

Compreendemos que, como práxis social, a Educação Popular, em seu caráter 

emancipatório e transformador, contribui para processo de construção de uma 

organização social, na qual a atuação crítica, política e ética esteja no cerne.  É evidente 

que as amarras opressoras que permeiam a nossa sociedade definem as regras sociais, 

mas na aposta do ser mais de cada educando enquanto sujeito que busca em suas lutas 

cotidianas superar as contradições deste sistema opressor é que é possível a Educação 

Popular. A Educação Popular enquanto em seu caráter de luta, é necessária nos cursos 

pré-universitários populares na medida em que se busca superar o contexto opressor em 

que nos encontramos, através da transformação dos sujeitos, também é transformada a 

sociedade. Trilhamos esse caminho, pois acreditamos em uma educação comprometida 

com o social. 
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EXPLORANDO CONCEITOS ESTATÍSTICOS A PARTIR DA REALIDADE 

DOS ESTUDANTES DO MAXXIMUS 

 

Vanessa Silva da Luz
15

 

 

Resumo: O presente relato tem como proposta partilhar uma das ações desenvolvidas 

nos encontros de matemática no contexto do Pré-Universitário Popular Grupo de Apoio 

Educacional Maxximus, no ano de 2015. A atividade possibilita a reflexão sobre o 

ensino de estatística pelo viés da Educação Popular. As reflexões são pautadas no 

Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior – PAIETS. Este é um 

Programa da Universidade Federal do Rio Grande – FURG que tem por objetivo 

proporcionar aos estudantes egressos do ensino público uma formação permanente.  

 

Palavras-chave: estatística; Educação Popular; EJA 

 

1 Introdução 

 

O referido relato foi pensado no contexto do curso Pré-Universitário Popular 

Grupo de Apoio Educacional Maxximus, que tem como parceira e local dos encontros a 

Escola Estadual de Ensino Médio Brigadeiro José da Silva Paes, situada no Bairro Lar 

Gaúcho na cidade de Rio Grande/RS. A atividade apresentada é um recorte das ações 

desenvolvidas com a turma do ano de 2015, que era constituída em média por 20 

estudantes de diferente faixa etária, em sua maioria moradores advindos do bairro e seus 

arredores.  

O Grupo Maxximus integra o Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos 

Técnico e Superior (PAIETS). Este é um programa de extensão da FURG, que congrega 

cursos pré-universitários populares visando, entre outros aspectos, o acesso para o 

ingresso nos ensinos superior e técnico. Deste modo, o PAIETS configura-se como um 

movimento articulador entre as comunidades urbanas e periféricas na luta pelo direito 

do estudante da classe popular ingressar no ensino superior. Nesse processo de luta pelo 

acesso à Universidade, são engajados acadêmicos de graduação e pós-graduação, além 

de docentes e colaboradores graduados que desenvolvem práticas educativas de 

diferentes áreas do conhecimento com o propósito de auxiliar no processo pedagógico 

(NEVES, 2015). 
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O Maxximus busca desenvolver seus encontros na perspectiva da Educação 

Popular
16

, que trabalha com a percepção de que os educandos são agentes de sua 

história. E que, a partir de suas vivências, passam a intervir com maior qualidade e 

capacidade no processo de transformação social. Ao assumirmos a filosofia da 

Educação Popular, o grupo reconhece que a construção do conhecimento se dá a partir 

das experiências de vida e do contexto social em que os sujeitos estão inseridos 

(NEVES e LUZ, 2012) 

Desta forma, ao pensar no planejamento das aulas, temos a preocupação de 

articular os conceitos de forma que os mesmos estabeleçam conexões com situações da 

rotina dos estudantes e, assim, buscamos junto aos educandos construir um espaço para 

além da revisão dos conteúdos. Neste contexto é que são pensados os encontros de 

matemática, com o objetivo de potencializar a reflexão dessa disciplina como 

importante elemento para o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária.  

Neste sentido, ao pensar como iríamos abordar os conceitos estatísticos, assunto muito 

presente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), pensamos em uma atividade 

em que os estudantes construíssem os conhecimentos de maneira colaborativa e 

dinâmica.  

Para isto, exploramos os conceitos estatísticos a partir da realidade da turma 

tendo como pergunta condutora: “O que o Maxximus fala e pensa sobre o ENEM?” A 

atividade teve como objetivo propiciar aos estudantes o contato direto com ferramentas 

que possibilitam a compreensão de conceitos básicos de coleta e análise de dados, e 

assim oportunizar de maneira lúdica o contato com os conceitos iniciais de estatística, 

bem como refletir e conhecer um pouco mais sobre o ENEM. Desta maneira, justifica-

se a relevância deste trabalho pelo caráter reflexivo sobre o ensino da matemática, pela 

perspectiva da Educação Popular, em especial, pela exploração dos conceitos 

estatísticos a partir da realidade dos estudantes.  

Para fomentar as discussões, o relato foi organizado em dois tópicos e 

considerações. Inicialmente, propomos a reflexão sobre o ensino de estatística 

destacando sua importância na sociedade. Na sequência, apresentamos a ação 

desenvolvida no contexto do Curso Maxximus. E, por fim, apresentamos nossas 

considerações.  

                                                           
16  Compreende-se a educação popular, fundamentada no referencial teórico-metodológico Freiriano. 

Sendo uma concepção de educação, realizada por meio de processos contínuos e permanentes de 

formação, que possui a intencionalidade de transformar a realidade a partir do protagonismo dos sujeitos. 
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2 Reflexões sobre o ensino de estatística  

 

De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa Aurélio, a palavra estatística 

tem duas acepções, sendo a primeira: “Parte da matemática em que se investigam 

processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou uma 

coleção de seres quaisquer, e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base 

nesses dados”. E a segunda “conjunto de elementos numéricos relativos a um fato 

social” (FERREIRA, 2004, p.376). Nossa discussão neste relato é embasada no segundo 

significado. Deste modo, nossas reflexões são voltadas para o lado social do estudo de 

estatística, reconhecendo sua importância no desenvolvimento de nossa sociedade 

contemporânea. É importante ressaltar que não desvalorizamos ou negamos os 

procedimentos numéricos, pois os mesmos são etapas importantes para a interpretação 

dos resultados na busca de uma possível intervenção social.  

A estatística, assim como a matemática, surge a partir da necessidade de resolver 

problemas na vida humana.  Começamos a perceber que com alguns conhecimentos 

podíamos descrever questões naturais nos apropriando desta linguagem e utilizando 

suas relações como ferramenta para a evolução da humanidade, num movimento em 

prol de uma educação voltada para a cidadania.  

 

As habilidades de descrever e analisar um grande número de dados, realizar 

inferências e fazer predições com base numa amostra de população, aplicar as 

idéias de probabilidade e combinatória a fenômenos naturais e do cotidiano 

são aplicações da Matemática em questões do mundo real que tiveram um 

crescimento muito grande e se tornaram bastante complexas. Técnicas e 

raciocínios estatísticos e probabilísticos são, sem dúvida, instrumentos tanto 

das Ciências da Natureza quanto das Ciências Humanas. Isto mostra como 

será importante uma cuidadosa abordagem dos conteúdos de contagem, 

estatística e probabilidade no Ensino Médio, ampliando a interface entre o 

aprendizado da Matemática e das demais ciências e áreas” (MEC, 1997, 

p.45). 

 

De acordo com o documento, fica evidente a relevância de se trabalhar a 

estatística dentro do ambiente educativo, pois a mesma contribui para o aprimoramento 

e estudos de diferentes áreas do conhecimento, como biologia, economia dentre outras. 

Neste sentido, nos questionamos: se a matemática surgiu da relação do homem com a 

natureza, por que é tão difícil fazer esta relação dentro do ambiente educativo? Segundo 

os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática: 

 



 
 

53 
 

O estabelecimento de relações é tão importante quanto a exploração dos 

conteúdos matemáticos, pois, abordados de forma isolada, os conteúdos 

podem acabar representando muito pouco para a formação do aluno, 

particularmente para a formação da cidadania.(BRASIL, 1997,p. 29) 

 

Desta forma, ao refletirmos sobre o ensino de estatística, pensamos nas conexões 

que esta área estabelece com a sociedade, seja com as ciências naturais, sociais, ou na 

administração. Hoje o ensino desta área vem sendo incentivado nas escolas e 

reconhecido socialmente, sendo a Sociedade Brasileira de Educação Matemática – 

SBEM – um dos grandes suportes das reflexões nessa área. De acordo com os PCN’s de 

matemática, “Com relação à estatística, a finalidade é fazer com que o aluno venha a 

construir procedimentos para coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, 

utilizando tabelas, gráficos e representações que aparecem frequentemente em seu dia-

a-dia” (1997, p. 39). 

Assim, para contemplar estes objetivos, propomos desencadear os conceitos 

estatísticos a partir da vivência e inquietações apresentadas pela turma do Maxximus 

desencadeados pela construção de um questionário. Sendo que a partir deste 

questionário foram explorados os passos para se realizar uma pesquisa. Escolhemos este 

recurso como forma de possibilitar uma maior aproximação dos conceitos aos 

estudantes, propiciando a criação de um espaço colaborativo e participativo, onde as 

atitudes dos estudantes enquanto construtores do conhecimento possam ser valorizadas 

e cada vez mais incentivadas. 

Neste sentido, ao utilizar atividades em que os estudantes são agentes de seu 

conhecimento estaremos colaborando com o domínio dos conceitos matemáticos, mas 

acima de tudo contribuindo para sua formação como ser humano. Sabemos que para 

desenvolver uma proposta educacional envolvendo este tipo de formação exigirá uma 

atitude comprometida dos educadores, de modo que os educadores tenham clareza em 

seus objetivos e tenham em mente que o processo de ensino e aprendizagem depende de 

uma postura critica dos estudantes enquanto agentes responsáveis pela qualidade do 

processo, para que as conexões com o cotidiano possam ser estabelecidas. 

 

À medida que vamos nos integrando ao que se denomina uma sociedade da 

informação crescentemente globalizada, é importante que a Educação se 

volte para o desenvolvimento das capacidades de comunicação, de resolver 

problemas, de tomar decisões, de fazer inferências, de criar, de aperfeiçoar 

conhecimentos e valores, de trabalhar cooperativamente (MEC, 1997, p.44). 

 

O ensino de estatística apresenta uma diversidade de problemas reais, o que 

proporciona a conexão com o cotidiano de nossos estudantes, o que de certa maneira 
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estimula o raciocínio interagindo com situações da sociedade desempenhando função 

social com situações que favorecem a investigação, coleta, apresentação e análise de 

dados, contribuindo na tomada de decisões. Dentro desta perspectiva, o processo de 

reflexão dos educadores em relação a sua prática pedagógica é essencial, pois este 

movimento de repensar proporciona ao educador e ao educando um caminho de 

construção coletiva do conhecimento, sendo o diálogo o elemento fundamental para 

uma educação problematizadora, valorizando os saberes de cada estudante. Freire 

chama atenção para a problematização da prática docente, para que a ação pedagógica 

não seja verticalizada. 

 

Não seria possível à educação problematizadora, que rompe com os 

esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como 

prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os 

educandos. [...] Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas 

o que, enquanto educa é educado, em diálogo com o educador que ao ser 

educado também educa. Ambos, assim tornam-se sujeitos do processo em 

que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem 

(FREIRE, 2002, p. 68). 

 

Assim, o trabalho desenvolvido com a estatística merece um olhar mais atento, 

de modo que os educandos reconheçam sua importância na construção da cidadania, 

percebendo que a sociedade se apropria cada vez mais desta ferramenta para seu 

desenvolvimento tecnológico e social. Para tanto, o ensino só proporcionará sua 

contribuição à medida que os educadores forem se apropriando de metodologias que 

estimulem a criação de estratégias, argumentações e justificativas favorecendo o 

trabalho coletivo, a iniciativa pessoal, autonomia o desenvolvimento da confiança na 

capacidade de reconhecer e enfrentar desafios.  

Os educadores precisam construir uma prática pedagógica humanizadora, 

tornando o ambiente escolar acolhedor. Os conteúdos precisam ser organizados e 

discutidos partindo de algo que os estudantes já conheçam, que faça parte de sua 

comunidade. Assim, o elo entre o ensino escolar e o ensino cotidiano se fortalece, 

possibilitando a construção de um ambiente dialógico, reflexivo, e uma educação 

alicerçada em princípios éticos, críticos de cidadania
17

 e de respeito às diversidades e 

multiplicidades de saberes, acolhendo o diferente. Para tanto, não é preciso 

desconsiderar a importância dos conhecimentos e saberes científicos, mas estabelecer 

                                                           
17

Para Paulo Freire, cidadania tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos 

e o direito de ter deveres de cidadão. É assim que ele entende "a alfabetização como formação da 

cidadania" e como "formadora da cidadania" (FREIRE,1996). 
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relações com a vida enquanto possibilidade de “ser mais” (FREIRE, 2002). Em 

conformidade com as ideias de Freire, Paludo destaca:  

 

[...] apesar das especificidades dos papéis, ambos, educador e educando, 

estão em continuo processo de ensinar e aprender. O conhecimento não é, 

desta forma, algo que o educador doe ao educando, mas é algo que se 

constrói e reconstrói, permanentemente, através da pesquisa e da relação 

dialógica estabelecida e continuamente renovada entre ambos. Neste 

processo de troca, há a superação de dicotomia conhecimento cientifico ou 

erudito e conhecimento popular. Essa superação acontece pelo cruzamento de 

saberes que viabiliza a construção de um saber diferenciado, um novo saber, 

tanto para os educandos como para os educadores. (PALUDO, 2001, p. 93) 

 

É sob esta perspectiva do saber diferenciado, exposto por Paludo (2001), que 

buscamos explorar os conceitos estatísticos de forma dinâmica valorizando os saberes 

da turma é que propomos a atividade denominada “O que o Maxximus fala e pensa 

sobre o ENEM?” que apresentamos a seguir. 

 

3 O que o Maxximus pensa e fala sobre o ENEM? 

 

O grupo Maxximus acredita que o diálogo é base de uma prática comprometida 

com o ensino e a aprendizagem dos estudantes, pois possibilita a criação de um 

ambiente acolhedor propiciando a interação entre os educandos e educadores, “[...] a 

comunicação tem grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a ‘falar’ 

e a ‘escrever’ sobre Matemática” (BRASIL, 2000, p. 19). Assim, ao pensarmos em 

como iríamos abordar os conhecimentos estatísticos com o objetivo de estabelecer as 

conexões abordadas pelo ENEM e os fatos do cotidiano, propomos aos estudantes uma 

dinâmica na qual a turma ia produzir as informações a serem exploradas e que 

desencadearia a exploração dos conceitos. Para melhor explanar a proposta vamos 

descrever as etapas da atividade. A proposta foi desenvolvida em 5 encontros, sendo 

que, em cada encontro tínhamos um  momento de prática aliado a teoria valorizando os 

conhecimentos da turma sendo o processo de reconstrução dos conceitos baseados na 

ação e reflexão e não na transmissão e reprodução de informações. 

No primeiro encontro levamos uma apresentação de Power Point, na qual 

continha algumas informações sobre o ENEM, como por exemplo, a quantidade de 

estudantes que realizaram a prova no ano de 2014 e a porcentagem referente a cada 

estado, as áreas que concentraram o melhor aproveitamento, dentre outros. Escolhemos 

esta temática por ser um tema que desperta grande interesse de nossos educandos.  Após 

a apresentação, começamos uma discussão sobre como aquelas informações foram 
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produzidas, até chegarmos ao tema estatística. Destacamos a importância do estatístico 

para o desenvolvimento de nossa sociedade, sendo que não basta ter o domínio dos 

números, mas saber organizar, apresentar e interpretar as informações para tomar 

decisões em seu dia-a-dia (BRASIL, 2000). A partir das discussões foi exposta aos 

estudantes a proposta de trabalho, sendo que a mesma foi reorganizada a partir das 

contribuições da turma.  

Dando continuidade, a turma se dividiu em grupos, sendo que cada grupo 

poderia ser composto de até seis componentes. Após a formação dos grupos de trabalho, 

cada equipe elaborou um questionário com questões que exploravam assuntos sobre o 

ENEM, sendo:  

 

 Você concorda com TRI? (Teoria de Resposta ao Item) 

 Qual matéria do ENEM tu acha mais fácil? 

 Qual matéria que você acha mais difícil? 

 O que achas mais difícil nas questões do ENEM? 

 Qual área da prova você mais gosta? 

 Farás a prova pela primeira vez? 

 Qual matéria você tem mais dificuldade? 

 Como você classifica a prova do ENEM do ano passado? 

 Porque resolveu fazer o ENEM? 

 Qual curso pretendes fazer? 

 O que você acha do ENEM? 

 Você acha que a redação é uma das questões mais difíceis no ENEM? 

 Qual tema possível que caia no ENEM 2015 

 Você acha pouco tempo para fazer a prova do ENEM? 

 Qual matéria tu não gosta na prova do ENEM? 

 Que matéria do ENEM tu consideras mais cansativa de resolver? 

 Qual é a opinião em relação ao número de questões no ENEM? Você acredita 

que seja massacrante? 

 

No segundo encontro os grupos aplicaram o questionário aos colegas e, em 

seguida, reuniram-se para organizarem as informações produzidas. Ainda neste 

encontro foi dedicado um espaço para explorar e formalizar os conceitos iniciais de 
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estatística partindo das ações realizadas até o momento. No terceiro encontro, com as 

informações já organizadas foram realizas as interpretações das mesmas. Assim como 

foram escolhidas as formas de apresentar as informações. Importante destacar que neste 

encontro foram retomados alguns conceitos como porcentagem, regra de três, 

elaboração de tabelas e gráficos. Foi problematizado que nem sempre as informações 

precisam ser expostas em tabelas ou gráficos, essas são as formas mais usuais. É o que 

podemos observar na Tabela 1: Como você classifica a prova do ENEM do ano 

passado?  E no Gráfico 1: Qual matéria que você acha mais difícil? 

 

Como você classifica a prova do ENEM do ano passado? 

Tipo de resposta Quantidade de respostas 

Fácil 04 

Difícil 8 

Média 2 

Não fez  7 
Tabela 1: Como você classifica a prova do ENEM do ano passado? 

Fonte: Arquivo da autora 

 

 

 

Gráfico 1: Qual matéria que você acha mais difícil? 

Fonte: Arquivo da autora 

 

No quarto encontro realizamos a socialização dos trabalhos, sendo que cada 

grupo apresentou suas questões e suas análises. Após todas as equipes apresentarem, foi 

realizado em conjunto uma análise geral das informações produzidas, sendo criada uma 
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caracterização desta turma em relação ao tema ENEM. No quinto encontro, todas as 

etapas foram retomadas, sendo que a cada etapa eram explorados os conceitos 

estatísticos presentes nesta pesquisa.  

 

4 Considerações  

 

O Grupo Maxximus acredita no trabalho coletivo, no qual educadores e 

educandos são agentes transformadores. Foi nesta perspectiva que buscamos atividades 

que valorizam o trabalho em equipe, respeitando as vivências dos estudantes e suas 

experiências. Desta forma, buscamos desenvolver uma proposta pedagógica 

comprometida com o social e com a valorização da cultua da comunidade, e, assim, 

acreditando que partindo de situações que permeiam o cotidiano de nossos estudantes, 

estamos possibilitando uma proposta educativa carregada de significados. Isto significa 

construir um ambiente educativo que favorece o crescimento coletivo. Significa também 

almejar uma educação com o olhar mais crítico da realidade, problematizando-a. Além 

disso, é promover a ação e transformação social, tornando o sujeito consciente desse 

processo e contribuindo efetivamente para seu processo individual e coletivo de leitura 

de mundo, principal função da educação, segundo Paulo Freire. 

Motivados e acreditando que a matemática tem sua parcela no desenvolvimento 

da sociedade, buscamos desenvolver os encontros de matemática de forma colaborativa 

buscando envolver os estudantes na construção do conhecimento buscando uma forma 

dinâmica para explorar os conceitos estatísticos, de forma que as ligações dos conceitos 

científicos possam ser estabelecidas com a vida de nossos estudantes, proporcionando 

um ambiente onde os alunos possam ser responsáveis pela construção de seus próprios 

conceitos, partilhando de seus saberes prévios. Desse modo, é preciso que o ambiente 

escolar possibilite situações que estimulem a criatividade e autonomia, bem como, o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e autoconfiança.  Com o encontro foi possível 

uma maior aproximação dos estudantes com os conceitos estatísticos. 

A atividade nos proporcionou um refletir sobre nossa prática docente nos 

desafiando a cada instante nos fazendo buscar novos conhecimentos, e novas discussões 

para o enriquecimento de nossa aprendizagem. Acreditamos que as atividades 

possibilitaram aos nossos estudantes um repensar sobre matemática, um espaço rico em 

discussões sobre o ensino de estatística e sua aplicação em nosso cotidiano.  
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GÊNESE: (CON)TEXTOS E (CON)TRADIÇÕES QUE FORMAM UM NOVO 

ESPAÇO DE EDUCAÇÃO POPULAR  
 

André Cristo Daitx
18

 

 

Resumo: Este trabalho apresenta o Coletivo de Educação Território Popular, 

desenvolvido em Porto Alegre-RS, e que atua junto às minorias e classes populares, 

sendo entendido não só com base nos conceitos de Pré-Vestibular Popular (PVP) e/ou 

Pré-Universitário Popular (PUP), mas tentando incorporar conceitos do campo da 

cultura como raça, gênero, multiculturalismo, em suas práticas. Apresentamos os 

contextos e contradições que dão origem ao entendimento educacional, o quadro de 

professores, as propostas pedagógicas, o formato de organização curricular e a 

dificuldade de se conciliar práticas críticas junto ao foco de aprovação nas provas de 

seleção. 

 

Palavras-chave: Educação Popular; Coletivo de Educação; Território Popular.  

 

1. Introdução 

 

Fruto da união de vontades e sonhos de indivíduos das mais distintas áreas dos 

saberes (docentes em formação e já formados, comunicadoras e comunicadores sociais, 

psicólogas, pedagogos e outros), o Coletivo de Educação Território Popular, concebido 

em 2015 na cidade de Porto Alegre-RS, atua junto à construção e fortalecimento de um 

espaço educacional de caráter acolhedor, plural e democrático, com atividades voltadas 

à formação de estudantes e seu posterior ingresso no Ensino Superior, em um modelo 

semelhante ao de um Pré-Vestibular Popular (PVP). 

Durante toda nossa formação como educadores, tivemos a oportunidade de 

pensar no fazer docente, nas concepções de professoras e professores possíveis e 

existentes, nos futuros da profissão. Refletimos sobre os métodos e metodologias de 

ensino tradicionais e inovadoras, pensamos o processo educativo como parte e como um 

todo, realizamos ponderações sobre a escola pública e privada, sobre o Ensino Superior 

e as formas de acesso ao mesmo. Tais assuntos nos interpelam, chegam a nosso 

encontro, percebemos nossa identidade se fragmentar e nos reconstituímos de maneira 

diferente. Notamos então que, cada um a seu modo, acaba assumindo vieses ora mais 

politizados e engajados, ora mais ponderados e contemplativos. Dessa forma, pensamos: 

Como foi possível chegar aqui? Salvo exceções, antes que pudéssemos sequer pensar e 
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escrever este trabalho, tivemos que vencer uma barreira, tivemos que ser aprovados em 

uma ou múltiplas provas de seleção, com o exemplo mais conhecido sendo o vestibular. 

Pensamos de novo, desta vez de outro lugar e perspectiva, e abandonando o 

olhar sobre nós mesmos, lembramos dos inúmeros outros colegas que não tiveram tanta 

sorte, colegas que se esforçaram (muitos deles mais do que nós mesmos) para adentrar a 

Universidade, só para serem desclassificados devido a perguntas de múltiplas escolha de 

diversas disciplinas, que os avaliaram não aptos por não saberem qual é a nomenclatura 

do composto orgânico oriundo de uma oxidação enérgica de alcenos, ou de 

interpretações matemáticas complexas de estilingues que combinam conservação de 

energia e alcance.
19

 

Vemos também que não há representatividade nos espaços que estudamos, que 

temos pouquíssimos (quando há) professoras, professores e colegas negras e negros, que 

a maioria dos líderes de grupos de pesquisa são essencialmente do gênero masculino, 

que não há espaço para produção de outras formas de subjetividade, e que mesmo com 

alguns relativos progressos nestas temáticas, como na adoção de Políticas de Ações 

Afirmativas para as universidades federais, na utilização da prova do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) como critério de acesso nas universidades e muitas outras, 

temos também Projetos de Lei intitulados “Escola Sem Partido”
20

, que revivem visões 

conservadoras, revisão de direitos trabalhistas, cortes de verbas para a educação e para o 

ensino público, e uma transformação da prova do ENEM, de caráter interpretativo e 

conceitual, para um caráter conteudista e memorístico,  mais próximo dos vestibulares 

tradicionais. 

Sendo bombardeados com essa percepção, nos indignamos e nos revoltamos, e 

impulsionados por este sentimento, procuramos agir e conduzir, ao nosso alcance, 

mudanças efetivas em nossa sociedade, com muitos de nós procurando em diversos 

espaços, associações comunitárias ou de bairro, projetos sociais, entidades de 

representação sindical e estudantil, diretórios ou centros acadêmicos, coletivos e 

movimentos sociais, formas de organização que possam pressionar as devidas instâncias 

representativas na promoção e manutenção de políticas públicas progressistas, além de 

desenvolver atividades próprias para redução e minimização destas dificuldades. É neste 

                                                           
19

Prova de Ciências da Natureza do ENEM 2015. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/CAD_ENEM%202015_DIA%201_01_

AZUL.pdf > Acesso em 19/ago/2016. 
20

Projeto de Lei “Escola Sem Partido”. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf> Acesso em 19/ago/2016.  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/CAD_ENEM%202015_DIA%201_01_AZUL.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/CAD_ENEM%202015_DIA%201_01_AZUL.pdf
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf


 
 

62 
 

contexto que surge outra forma de estar comprometido com tais demandas, em especial, 

da área da educação: surge também a possibilidade de contribuir junto aos Pré-

Vestibulares ou Pré-Universitários Populares (PVPs/PUPs), espaços de caráter 

predominantemente plurais e democráticos, e que compreendem a educação como 

direito fundamental de todas as pessoas além de subentendê-la como uma das formas 

mais efetivas de promovermos mudanças sociais. 

Porém, antes de procedermos para qualquer direção, questionamentos das mais 

diversas ordens surgem. Por exemplo, algumas de nossas perguntas de pesquisa que 

desejamos trabalhar: quais são algumas das concepções que definirão um Pré-Vestibular 

Popular (PVP)? O projeto supracitado não se encaixaria melhor na definição de um Pré-

Universitário Popular (PUP)?. Existe diferença? Afinal, o que são PVPs/PUPs? Se 

estamos olhando e nos referenciando nestes modelos, por que então se carrega as 

palavras “Coletivo de Educação” no nome do projeto? O que significa isso? E 

“Território Popular”? Tem a ver com Educação Popular?  Em contextos de Pré-

Vestibulares? Afinal, quem somos nós? Estas são apenas algumas das perguntas que 

utilizaremos como disparadores de algumas problemáticas no decorrer deste trabalho. 

 

2. Metodologia 

 

 Para conseguirmos responder algumas das perguntas de pesquisa supracitadas, 

traçando um contexto histórico e social do surgimento deste espaço e também 

apresentando algumas das principais contradições que são vivenciadas, recorremos a 

uma abordagem metodológica integrada, utilizando-se das técnicas de observação 

participante e análise documental, visando combinar o melhor aspecto de cada técnica, 

ao mesmo tempo em que, se procurará tentar reduzir e minimizar possíveis limitações 

de cada uma. 

 A primeira etapa do trabalho consistiu na inserção do pesquisador no campo de 

análise. Desde o momento de sua concepção (quando o projeto não passava de uma 

ideia), em novembro de 2015, até o momento atual (com o projeto já em 

funcionamento), agosto de 2016, foi possível observar, como membro participante do 

projeto na figura de educador, sem maiores dificuldades, algumas das possíveis lógicas 

e rotinas do grupo, reuniões e Assembleias Gerais, práticas cotidianas de sala de aula e 

demais atividades. Todos os detalhes que ajudassem a responder algumas das perguntas 

de pesquisa supracitadas foram anotados em um Caderno de Campo, sendo também 
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observadas e mencionadas a regularidade de alguns eventos específicos e o contexto no 

qual foram recolhidos os dados.  

 Utilizando-se dos “dez Mandamentos da Observação Participante” 

(VALLADARES, 2007) e das perspectivas das pesquisas antropológicas, tomou-se os 

devidos cuidados considerando os aspectos positivos e negativos de tal técnica e optou-

se por complementar tal abordagem utilizando-se de uma metodologia adicional, a 

análise documental. Tal decisão se deu devido ao fato de, além de representar um olhar 

adicional e complementar para o mesmo problema, desejava-se reduzir possíveis 

“ruídos” na pesquisa, cientes de que a observação participante poderia acabar 

interferindo nos sujeitos e no ambiente, devido à presença do pesquisador, e por estes 

saberem que estão sendo observados, gerando resultados que destoassem da prática 

cotidiana. 

 Para isto, para além do Caderno de Campo, foram consultados todos os 

documentos produzidos pelo Coletivo, incluindo sua carta de apresentação, atas de 

reuniões e Assembleias e planos/projetos de aulas. Tais documentos estão disponíveis 

na nuvem
21

 e são de acesso livre a qualquer membro educador ou colaborador, com 

cada novo item sendo depositado e armazenado neste espaço. Como o pesquisador 

atualmente se encontra na categoria de educador do projeto, o acesso a estes foi 

relativamente fácil. Escolhemos estes por se apresentarem como registros escritos que 

proporcionam informações em prol da compreensão dos fatos e relações, ou seja, 

possibilitam conhecer o período histórico e social das ações e reconstruir os fatos e seus 

antecedentes, pois se constituem em manifestações registradas de aspectos da vida 

social de determinado grupo (SOUZA, KANTORSKI, LUIS, 2012). São registros fixos 

que não se alteram no tempo e no espaço com a presença do pesquisador e, portanto, 

podem ser observados e analisados com maior precisão. 

 Com os resultados obtidos, tentou-se então compreender como se dão as 

possibilidades de criação de um PVP, suas possíveis contradições e avanços e explicá-lo 

arquitetados na literatura publicada na área, ampliando o debate e as contribuições sobre 

o tema. Análises qualitativas foram empregadas, pretendendo-se obter o maior número 

possível de explicações para tais questões. Voltado para o campo da educação e do 

ensino, e mais especificamente, para as provas de acesso ao Ensino Superior 
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(Vestibulares das Universidades Públicas e do Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM), surge então, o Coletivo de Educação Território Popular. Em sua Carta de 

Apresentação, criada com o objetivo de sintetizar algumas das principais ideias do 

projeto encontra-se informações que nos trarão os principais entendimentos do espaço 

sobre educação, seus objetivos primários e secundários, suas formas e formatos de 

organização, caráterísticas/perfil dos participantes, concepções teórico-metodológicas e 

também discussões sobre a nomenclatura deste espaço. Fora este, há também outros que 

(re)atualizam o espaço, atas de reuniões e Assembleias Gerais, conforme já 

supracitados, e que serão utilizados junto a nosso Caderno de Campo em nossa 

investigação sobre o surgimento deste. São nestes mares que iremos mergulhar a seguir 

esperando que esta pesquisa produza saberes e conhecimentos que possam ser utilizados 

para enfrentarmos os novos desafios postos pela pós-modernidade, tanto na criação de 

novos espaços de educação, quanto na execução de suas ações. 

 

3 Gênese: do corpo docente e da concepção de educação 

 

 O Coletivo de Educação Território Popular é um coletivo de educadores/as 

(professoras e professores) e profissionais de áreas adjacentes, atualmente contando 

com cerca de 35 docentes em exercício e múltiplos profissionais de outras áreas 

(psicólogos, pedagogos, advogados e comunicadores sociais). Muitos destes já são 

graduados com experiência na sua área profissional, seja na rede pública de ensino 

quanto na rede particular, e no caso das demais profissões, com experiência na área, 

com a maioria dos membros já tendo também atuado em outros PVPs, tais como 

Resgate Popular, Projeto Educacional Alternativa Cidadã (PEAC) e outros na cidade de 

Porto Alegre.
22

  

 O projeto incorpora algumas das características dos novos movimentos sociais, 

pois supõe diferenças aos movimentos sociais tradicionais
23

, questionando apenas a 

utilização da identidade de classe social em suas práticas, se articulando através de redes 

de pautas reivindicatórias coletivas, convergindo interesses, organizando ações 

conjuntas e buscando visibilidade social. Não se visa “tomar o poder” do Estado, nem 
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concorrer para eleições municipais ou gerais
24

, sendo definido basicamente por um 

espaço político não-institucional a partir do qual procura-se alterar hábitos, realidades e 

valores da sociedade e pressionar as políticas públicas locais.  

 A manutenção, organização e execução do projeto é realizada de maneira 

completamente autônoma e auto-gerida, não recebendo incentivos financeiros tanto da 

iniciativa pública quanto da privada. O projeto se localiza no Instituto Estadual Rio 

Branco, escola pública da região de Porto Alegre-RS, utilizando algumas salas vacantes 

do período noturno para confecção de suas atividades pedagógicas. A sustentação 

financeira se dá a partir de doações espontâneas dos membros que contribuem conforme 

à necessidade do projeto, e também a partir de iniciativas específicas para captação de 

recursos. Como não há necessidade de manutenção de espaço físico, estes são 

encaminhados e/ou reservados para compra/cópia de materiais pedagógicos e para 

realização de atividades de apoio e integração junto aos estudantes. Também não se 

configura como um projeto com vínculo com a Universidade no formato de Projeto de 

Ensino ou Extensão – característica comum de alguns outros espaços PVPs como, por 

exemplo, o Pré-Universitário Popular Alternativa, Projeto Educacional Alternativa 

Cidadã, entre outros. 

 Em sua carta de apresentação destacamos que há uma preocupação central entre 

seus membros que “remete à necessidade do espaço da Universidade refletir um caráter 

plural, multicultural e representativo e que contemple indivíduos oriundos de minorias 

sociais e também das classes populares histórico-socialmente afastadas deste espaço.” 

(Coletivo de Educação Território Popular, 2015, p. 4), ou seja, se percebe uma defesa da 

necessidade da democratização do Ensino Superior, e consequentemente, também a 

democratização do acesso ao mesmo, se aproximando das concepções de educação 

críticas e pós-críticas. Críticas no sentido de que se preocupam com as classes populares 

de menor poder aquisitivo, excluídas do espaço universitário, orientando-as para a 

tomada de decisões e o exercício da prática de uma responsabilidade social e política, e 

também pós-críticas, pois começam a se perceber representatividade, raça, gênero e 

multiculturalismo, como critérios também importantes na construção desta nova 

sociedade. 
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 Percebemos que independente do sucesso do acesso destes educandos à 

Universidade, há também (para além de uma preocupação com as atividades 

curriculares tradicionais e na apreensão efetiva destes conteúdos para o Vestibular da 

UFRGS e ENEM) um cuidado na construção e formação de sujeitos que compreendam 

que a história humana é um processo de lutas e conquistas e a cidadania se construirá na 

participação democrática e autêntica de cada setor social (FREIRE, 1994) e que 

aproximando-se também do conceito de “Democracia sem Fim” (SANTOS, 2002) 

postula-se que não há maior riqueza obtida para os sujeitos do que o poder de conseguir 

decidir ativamente os rumos de sua vida, contribuindo assim, para a construção de uma 

sociedade mais humana e politicamente cidadã.  

 O Coletivo de Educação Território Popular, por considerar as visões 

supracitadas afasta-se então, consideravelmente, das noções de um Pré-Vestibular 

tradicional, preocupados apenas com o conteúdo ministrado e com os índices de 

aprovação, desenvolvendo também um foco e cuidado especial para a formação crítica e 

questionadora de seus sujeitos educandos (OLIVEIRA, 2011). Percebe-se que a atuação 

de seus membros também estão próximas a definição de Vasconcelos (2003) para 

professores como sujeito de transformação: 

 
“O professor deve se assumir como sujeito de transformação no sentido mais 

radical (novos sentidos, novas perspectivas e dimensões para a existência, 

nova forma de organizar as relações entre os homens), e se comprometer 

também com a alteração das condições de seu trabalho, tanto do ponto de 

vista objetivo (salário, carreira, instalações, equipamentos, número de alunos 

por sala, etc.), quanto subjetivo (proposta de trabalho, projeto educativo, 

relação pedagógica, compromisso social, vontade política, abertura para a 

mudança, disposição democrática, etc.).” (VASCONCELOS, 2003, p. 77).  

 

Ou seja, há um consenso de que se busca neste espaço, um professor 

multifacetado, multiqualificado, que não saiba apenas o conteúdo, mas também formas 

de ensiná-lo e contextualizá-lo, enxergar as relações de poder envolvidas e 

problematizá-las (o que não significa que todos os professores do projeto sejam assim), 

requerendo muita atenção e disciplina para não se dar ênfase apenas aos problemas 

sociais e políticos deixando de lado o conteúdo (especialmente se consideramos o 

caráter Pré-Vestibular do espaço), ou o inverso, enfatizando um conteúdo desvinculado 

das questões políticas e sociais do meio (especialmente se consideramos o caráter de 

educação crítica do espaço).  
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4 Concepção: da proposta pedagógica e da organização curricular 

 

 Não há como pensar um projeto pedagógico separado das temáticas de currículo 

e cultura. Quando imaginamos a estrutura escolar e de como os saberes estarão 

dispostos nesta, geralmente percebemos que os mesmos se apresentam de maneira 

tradicional, disciplinar, com fronteiras bem definidas entre as áreas e guiadas por uma 

racionalidade externa,  tensionada rotineiramente entre exigências de políticas públicas 

e também sob pressão de demandas do mercado de trabalho. Nesse ponto, ao olharmos 

para o currículo, percebendo-o como ponto aglutinador dos principais saberes da 

educação básica, também notamos que este é um espaço de disputa na formação de 

autonomias, de culturas e de identidades profissionais (ARROYO, 2011), surgindo daí 

uma pequena curiosidade que nos intriga. Será possível desenvolver práticas 

emancipatórias de educação estando sob controle, orientação e vigília de políticas 

públicas e exigências do mundo do trabalho, estejam elas formatadas e apresentadas de 

maneira mais geral (como, por exemplo, nas Diretrizes Curriculares Nacionais
25

) ou de 

maneira mais específica, na matriz de competências e habilidades desejadas para a 

prova do Exame Nacional do Ensino Médio
26

? E em caso positivo, como se dá a forma 

e o contexto que os PVPs/PUPs, expoentes da educação crítica, desenvolvem tais 

práticas?  

 Apresentando de maneira estrutural neste primeiro momento, com vistas a 

entender como se dá a organização cotidiana e regular do projeto, olhemos para os 

moldes curriculares do projeto segundo a sua carta de apresentação (2015): 

 

Nossa estrutura pedagógica contempla dois momentos: um representado por 

aulas de disciplinas específicas, organizado na maior parte do tempo 

disponível, para que todo o conteúdo cobrado nas provas de seleção seja 

contemplado; e outro, voltado para a formulação e aplicação de atividades 

diferenciadas cuja meta é borrar as fronteiras disciplinares, atuando de 

maneira inter e transdiciplinar, com a construção de um conhecimento 

plural, não-fragmentado. (Coletivo de Educação Território Popular, 2015, p. 

5) 
 

                                                           
25

Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15547-diretrizes-

curiculares-nacionais-2013-pdf-1&Itemid=30192> Acesso em: 19/ago/2016. 
26

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/encceja/matriz-de-competencias> Acesso em: 

19/ago/2016. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15547-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15547-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.inep.gov.br/web/encceja/matriz-de-competencias
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 Conforme supracitado, o pensamento da organização se dá em dois momentos: 

(1) um primeiro momento que vise contemplar as disciplinas básicas exigidas pelos 

exames vestibulares (Biologia, Física, Química, Geografia, História, Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira, Literatura, Redação e Matemática) e também, das disciplinas de 

Filosofia e Sociologia (cujos conteúdos são exigidos pelo ENEM) e (2) um segundo 

momento que vise atuar de maneira inter e transdisciplinar e que será representado por 

períodos específicos para as grandes áreas de conhecimento nos moldes da matriz 

curricular do ENEM (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e 

Matemática  e suas Tecnologias) – Ver Figura 1.  

 

Figura 1: Grade Curricular vigente para o segundo semestre de 2016 

Fonte: Coletivo de Educação Território Popular, 2016 
 

 Aqui podemos notar com nitidez que a matriz curricular do ENEM baliza a 

organização dos pré-vestibulares, com muitos deles decidindo adotar tais classificações 

no momento da construção de seu currículo (inclusive neste caso). Esta organização é 

percebida também em espaços de educação privada, mas ainda se apresentando na 

maioria das vezes em um formato muito próximo ao das abordagens tradicionais (de 

maneira disciplinar e descontextualizada) (Ver Figura 2). 

 Nestes pontos salientamos que o que difere o Coletivo de Educação Território 

Popular dos Pré-Vestibulares privados e talvez de alguns outros PVPs/PUPs (além da 

carga horária – que é muito maior para o privado) é o entendimento e a decisão de que 

estes períodos devam ser reconhecidos e trabalhados a partir de uma ótica 

interdisciplinar e não apenas de maneira tradicional. Tentando conciliar a contradição 

basilar sempre presente nos PVPs da (aparente) impossibilidade de se trabalhar de 

maneira crítica e contextualizada e também vencer os conteúdos exigidos pelas matrizes 

curriculares, a interdisciplinaridade surgirá como um possível caminho para o 

desenvolvimento mútuo de práticas que unam estes dois opostos.  
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Figura 2: Proposta Curricular vigente para um Pré-Vestibular privado na cidade de Porto Alegre 

Fonte: Pré-Vestibular Universitário, 2016 
  

  Há também na organização curricular, além destes previamente citados,  um 

período auto-intitulado “Período Rotativo”, com caráter fluido (sem espaço específico 

na grade e que substitui um dos períodos disciplinares uma vez por semana) que 

também se responsabilizaria por desenvolver atividades críticas diversas como mostras 

de filmes e debates, oficinas de experimentação, visitas de campo, saraus, oficinas de 

letramento, dentre outros. Este espaço pode ser caracterizado próximo a um eixo 

curricular comumente percebido nos PVPs denominado “Cultura e Cidadania” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 174), e cujo objetivo principal é o de “despertar o espírito crítico, 

ainda anestesiado pela forte influência da cultura de massa e amarrado pela desgastante 

e extensa jornada de trabalho de cada dia” (COLETIVO DE EDUCAÇÃO 

TERRITÓRIO POPULAR, 2015, p. 4). 

 Dentre as atividades desenvolvidas neste eixo curricular de Cultura e Cidadania, 

destacamos, por exemplo, as seguintes temáticas abordadas: A Conjuntura Política do 

Brasil, A Luta pela Terra, Questão Indígena e Resistência dos Povos Originários, Rio de 

Lama – Mariana, dentre outras
27

 (Ver Figura 3).  

                                                           
27

Todos os nomes das atividades foram retiradas do próprio calendário curricular do projeto. 
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Figura 3: A Luta pela Terra – Aula integrada do Coletivo de Educação Território Popular 

Fonte: Coletivo de Educação Território Popular, 2016. 

 

 Nestas atividades percebe-se, tanto pelo título como pela imagem, uma 

proximidade deste com lutas clássicas travadas pelos Movimentos Sociais tradicionais, 

reafirmando o caráter crítico e contestador deste espaço (ZAGO, 2008). Muitas destas 

atividades, em especial, os debates sobre a conjuntura política do país e sobre o desastre 

ambiental do munícipio de Mariana-MG
28

 não se limitando apenas ao espaço de sala de 

aula do projeto, sendo também ofertadas para a comunidade como um todo, a primeira 

para alunos e professores do colégio no qual se reside o projeto, e a segunda como aula 

pública realizada no contexto das ocupações das escolas públicas nos meses de junho-

julho na cidade de Porto Alegre.
29

 Outro aspecto importante que salientamos é que estas 

atividades são construídas de maneira integrada, contando com a presença de vários 

docentes de múltiplas áreas do conhecimento, que atuam desde o planejamento até a 

execução na tentativa de tecer um caráter mais horizontal e democrático, pretendendo 

não hierarquizar determinados saberes em detrimento de outros, além de buscar a 

abordagem destas temáticas no mínimo de maneira multidisciplinar. 

 É nestes lugares que é possível dizer que sim, há legitimidade e espaço para o 

desenvolvimento de práticas diferenciadas, ou melhor, que deve se construir e optar por 

uma nova prática, integrada, interdisciplinar e contextual, vivendo as contradições deste 

modelo a todo o momento. É no meio de tudo isto que se funda o cerne deste projeto, 

um que direcione cotidianamente o educador e o educando a intervir e participar na 

                                                           
28

Refere-se ao desastre ambiental nacional, no qual o rompimento de uma barragem acabou por inundar e 

soterrar um município inteiro (cidade de Mariana-MG), noticiado por muitos meios de comunicação, e 

que gerou graves implicações sociais, ambientais, econômicas e políticas. 
29

Refere-se ao período no qual, múltiplas escolas públicas de Porto Alegres foram ocupadas pelos 

estudantes, junto à greve dos professores do Estado, buscando melhores condições de infraestrutura, 

educação e ensino para as escolas. Os estudantes se auto-organizavam, cuidando da gerência do espaço, 

solicitando e desenvolvendo atividades durante este etapa. Foi nesta que se deu a realização da aula 

pública sobre Mariana-MG pelo Coletivo de Educação Território Popular no Instituto Estadual Rio 

Branco. 
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transformação das relações que julguem necessárias, percebendo assim seu caráter 

histórico, cultural, dialógico, condição essencial para uma participação mais ativa e 

transformadora na sociedade. 

 

5. Princípio: do nome e da identidade Coletivo de Educação Território Popular 

 

 O nome e a identidade dos espaços vêm sendo bastante enfatizados para 

compreendemos os fenômenos sociais contemporâneos. Neste sentido podemos destacar 

a identidade pessoal, a identidade visual, a identidade social, a identidade 

organizacional, dentre inúmeras outras, como possíveis orientadores da percepção 

destes e do tipo de lugar que estes pretendem ocupar. Um PVP, por exemplo, por conter 

as palavras “Pré-Vestibular” e “Popular”, por exemplo, pode ser percebido remetendo 

às iniciativas desencadeadas na década de 70, com maior visibilidade na década de 90 

(PEREIRA, 2007) junto ao contexto educacional, em especial para as práticas de 

Educação Popular. Já um PUP, substituindo a palavra “Vestibular” por “Universitário” 

teriam um caráter um pouco diferente “priorizando não o exame vestibular em si, mas a 

vida universitária enquanto eminentemente política” (MENDES, 2009, p.5), e mantendo 

o entendimento de que este também se configura como um espaço de Educação Popular. 

 Neste contexto são múltiplos os nomes que vêm sendo empregados, e é inserido 

neste que trazemos nossa contribuição, tentando ao máximo no decorrer deste artigo não 

se referir ao Coletivo de Educação Território Popular como um espaço de Educação 

Popular, mesmo que este abarque muitas de suas características, também tomando um 

relativo cuidado quando o comparamos com um espaço clássico de PVP/PUP. Isto se dá 

devido a uma contradição muito grande presente neste espaço, também notada entre 

seus membros no princípio de sua formação, referente a identidade organizacional deste 

espaço educacional, sendo justamente neste que nos debruçaremos a seguir. 

 Albert e Whetten (apud Whetten, 1998) nos trazem que a identidade 

organizacional tem três dimensões: (1) a definida pelos membros da organização, que é 

a central; (2) o que distingue a organização de outras; e (3) o que é percebido como 

traço contínuo, ligando o passado ao presente. Neste sentido, as pessoas se identificam 

com as organizações “principalmente quando elas representam uma possibilidade de 

conexão com seus atributos e desejos pessoais.” (MACHADO, 2003, p.61), e é nela que 

reside a melhor e a pior parte dos espaços. Como o significado do espaço não existe per 

se, mas sim sendo significado a partir do indivíduo que este percebe, é possível também 
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pensar que esta diversidade de interpretações acabam gerando aspectos positivos e 

negativos nas relações interpessoais. 

 Por exemplo, podemos citar que muitos professores procurem este espaço por 

diversas razões, por compreendê-lo como um espaço de transformação social, por 

quererem “devolver a sociedade o que foi investido nela”, para fazer militância política, 

e também por razões que envolvam uma mistura de tudo isso. Caso as concepções e 

visões de mundo se alinhem, este espaço tem potencial para criar redes de apoio mútuo 

na construção de um novo formato de sociedade, porém caso as concepções sejam 

divergentes, e as pessoas não consigam respeitar as diferenças, mesmo para um espaço 

autointitulado Educação Popular, se notará um excessivo caráter de enfrentamento e 

disputa, muitas vezes burocrático e autoritário. 

 Focando nos dois primeiros aspectos explicitados supracitados, sobre como os 

membros definem esta identidade e o que a distingue de outras, para um melhor efeito 

ilustrativo, separaremos a discussão em dois tópicos, sendo o primeiro referente ao 

nome (1) Coletivo de Educação e o segundo ao nome (2) Território Popular, com ambos 

tendo sido alvo de intensos debates teórico-metodológicos.  

 

5.1 Do nome Coletivo de Educação 

 

 Um dos primeiros debates do projeto (quando o mesmo ainda não existia) foi 

sobre o entendimento se este se configuraria como um espaço de Educação Popular. 

Com muitos de seus membros fundadores já tendo participado e atuado em outros 

PVPs/PUPs da cidade de Porto Alegre, pode-se notar que muitos dos conflitos gerados 

nestes eram oriundos desta contradição. Segundo Oliveira (2011): 

 

“[...] a literatura sobre a educação popular apresenta concepções distintas 

quanto à natureza da educação popular. A primeira delas reporta-se à 

educação popular como aquela destinada à alfabetização de jovens e adultos, 

concentrando suas atividades no espaço escolar. A segunda reserva à 

educação popular um caráter exclusivamente transformador, concentrando 

suas ações predominantemente fora do espaço escolar. A terceira, e mais 

recente, compreende a educação popular como uma educação política da 

classe trabalhadora, tanto numa perspectiva emancipatória quanto numa 

perspectiva de conformação ao status quo. Essa concepção advoga serem a 

escola e a sociedade espaços legítimos de educação popular.  (OLIVEIRA, 

2011, p. 166) 

 

  Ou seja, se fossemos considerar apenas as atividades desenvolvidas para esta 

terceira concepção, que compreende uma educação política da classe trabalhadora, tanto 
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na perspectiva emancipatória quanto de conformação, podemos considerar o Coletivo 

de Educação Território Popular como espaço de Educação Popular, com foco voltado 

para a inserção desta nos espaços universitários também de maneira crítica e 

contextualizada. Já para as outras duas concepções não teríamos este caráter, pois o 

espaço não trabalha com alfabetização de jovens e adultos e mantém grande parte de 

suas práticas dentro do espaço escolar. 

 Logo de início, os nomes “Pré-Vestibular” e “Pré-Universitário” foram 

descartados, pois não se desejava pensar este espaço em função apenas destes, 

compreendendo o caráter social e educacional do projeto. Em seguida, cogitou-se a 

possibilidade de adotar-se o nome “Coletivo”, tendo em vista uma preocupação com o 

caráter plural deste espaço, seguido do sufixo “Educação Popular”, ou seja, deveria se 

chamar “Coletivo de Educação Popular”. 

 Como não havia consenso entre membras e membros optou-se por suprimir o 

termo “Educação Popular” não só pela falta de entendimento dos conceitos acima 

compreendidos, mas também pelo tensionamento do debate para perspectivas que 

também pudessem abarcar os conceitos de raça, gênero, cultura e da diferença, também 

desejando-se afastar do caráter predominantemente “messiânico”, romântico das classes 

populares e promotora de destinos e utopias ainda muito enraizados nos espaços de 

PVPs. Frases do tipo “utilizaremos a ferramenta da burguesia para destruir a burguesia”, 

prometendo um caráter revolucionário e emancipatório das classes populares sem 

compreender as contradições e limitações desta visão (focada apenas no vestibular), 

formatos de organização burocráticos e centralizados que não respeitam a diferença de 

seus membros, hierarquizando saberes e mantendo práticas de educação e ensino 

tradicionais, foram alguns dos principais relatos colhidos pelo pesquisador. 

 Desta forma, compreendendo o caráter mais acolhedor e mais amplo do termo 

“Educação” e atuando junto aos desafios propostos por Zitkowski (2011) de incorporar 

aos espaços de Educação Popular práticas também no âmbito da cultura, da 

descentralização,  da intersubjetividade, da alteridade e da diferença, surge então o 

termo “Coletivo de Educação”.  Um espaço que defende que:  

 
“[...] A unidade na diversidade é o caminho mais fecundo e criativo para 

que, mantendo a utopia e o projeto de transformação social, possamos 

impulsionar novas práticas libertárias capazes de romper com a inércia das 

massas populacionais, hoje anestesiadas pela cultura industrial, alienante e 

homogeneizadora das consciências. A partir de cada realidade local, ou 

regional, é possível articular movimentos mais amplos de resistência, lutas e 
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caminhos alternativos rumo à construção de um mundo mais livre, humano e 

solidário. (ZITKOWSKI, 2011, p.26) 
 

5.2 Do nome Território Popular 

 

 Neste último tópico, diferentemente do anterior, não houve grandes 

tensionamentos e divergências entre seus membros na decisão do nome. Do contrário, a 

explanação e a defesa da proposta (feita por professores de geografia) agradou a maioria 

dos presentes. O único ponto a ser salientado neste momento é que, só foi possível 

remover a palavra “Popular” de “Educação Popular”, transferindo-a para a posição de 

adjetivo da palavra “território”. Neste caso a nomenclatura “Coletivo de Educação 

Território”, tanto do ponto vista estético quanto do ponto de vista político não foi aceito, 

optando-se por então fazer valer como nome oficial do projeto, “Coletivo de Educação 

Território Popular”. 

 Olhando para o conceito de território, Santos (2006), numa de suas definições 

basilares, afirma que: 

 

“O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 

sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 

trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre as 

quais ele influi. Quando se fala em território, deve-se, pois, de logo, entender 

que está falando em território usado, utilizado por uma população” 

(SANTOS, 2006, p. 94). 

  

 Assim, o território “incorpora a noção de apropriação do espaço pela ação social 

de diferentes indivíduos, também incluindo o jogo de poder existente entre os diversos 

atores” (Coletivo de Educação Território Popular, 2015, p.6) e partindo das perguntas 

norteadoras -  “Ensino Superior, o que é e para quem é este território? Que território se 

constitui a Universidade? A  quem ele se destina?” -  constrói-se a concepção de que, a 

Universidade, imersa nesta relação de poderes, acaba sendo apropriada historicamente 

por uma pequena parcela da sociedade, em sua grande parte, indivíduos socialmente e 

culturalmente privilegiados, que removem e limitam o acesso das classes populares a 

estes espaços. 

 Busca-se então, a partir das ações pedagógicas do projeto, contribuir para que a 

Universidade, também território legítimo das minorias e dos excluídos, possa ser 

(re)significada e (re)construída pelas classes populares, e atuando aliados às conquistas 

dos Movimentos Sociais e das Ações Afirmativas, fugindo dos aspectos “messiânicos” 

das velhas práticas pedagógicas, dos aspectos niilistas da pós-modernidade e dos 
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determinismos científicos e sociais, procura-se ocupar algumas das lacunas 

proporcionadas pelas assimétricas relações de poder e tensioná-las na direção da 

construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

  E atuando junto à sabedoria dos baobás (árvore símbolo do projeto – ver Figura 

4), escolhida por simbolizar e carregar consigo a força da resistência africana, a história 

da devoção do povo negro e o poder de transformar preconceitos, encerramos este 

trabalho com a frase de efeito proferida por seus membros, sempre que uma conquista é 

atingida no andar do projeto. 

 “As Universidades vão ser Território Popular!” 

Figura 4: Baobá – Identidade Visual do Coletivo de Educação Território Popular 

Fonte: Coletivo de Educação Território Popular, 2016 

 

6. Considerações Finais 

 

 Os resultados obtidos com esta pesquisa visaram contribuir para um melhor 

entendimento de como se dá os contextos e contradições que formam um novo espaço 

de Educação Popular. Mostramos neste trabalho, para o período investigado, que estes 

espaços (PVPs/PUPs) estão tensionados por inúmeros discursos, o que geram múltiplos 

desdobramentos e entendimentos em suas concepções. 

 Mostramos que há uma percepção de que o espaço universitário, por não refletir 

um caráter realmente representativo de nossa sociedade, gerarão descontentamos nos 

indivíduos que consequentemente buscarão formas de combate à estas desigualdades. A 

luta pela democratização destes espaços, e consequentemente a democratização do 

acesso a estes, se faz então corpo central e necessária na construção de um novo modelo 

crítico de sociedade, mais justo e equalitário, dando origem ao Coletivo de Educação 

Território Popular. Também foi notado que há neste, uma nova demanda de práticas 
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educacionais que também incorporem aos conceitos de classe, já tradicionais dentro dos 

paradigmas da Educação Popular, as ideias de raça, gênero e multiculturalismo. 

 A pesquisa também mostrou que os PVPs estão imersos numa contradição 

basilar, a de sempre ter que conciliar uma prática que vise aprovação nas provas de 

seleção (ENEM, Vestibular) com uma abordagem mais crítica e contextualizada. Neste 

contexto procuram-se professores que consigam não só transmitir o conhecimento 

necessário, mas também estar ciente do processo sempre permanente do fazer-se educar, 

respeitando os saberes dos educandos, também conseguindo realizar abordagens 

contextuais críticas próximos a este. 

 Percebeu-se que as grades curriculares dos espaços de pré-vestibular (populares 

ou públicos) vem-se organizando sendo balizados pelas políticas públicas educacionais, 

em especial a do Exame Nacional do Ensino Médio, orientando sua construção para o 

formato de grandes áreas do conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências 

Humanas e Ciências da Natureza). No caso do Coletivo de Educação Território Popular 

opta-se por trabalhar tais períodos de maneira integrada e interdisciplinar, 

compreendendo este espaço como uma potencial linha de fuga à contradição basilar dos 

PVPs, desenvolvendo práticas e abordagens que consigam conciliar os conteúdos e 

conceitos exigidos nas provas, mas que também atue de forma contextualizada junto às 

diversas áreas dos saberes. 

 Trazemos também que, compreendendo o caráter crítico do projeto, há um 

espaço subjacente intitulado “Período Rotativo”, no Coletivo de Educação Território 

Popular, que atua junto aos eixos de “Cultura e Cidadania”, comumente presentes em 

outros PVPs,  desenvolvendo múltiplas práticas educacionais que transpassam a sala de 

aula, produzindo efeitos na comunidade escolar em que se encontra, além de 

desenvolver o senso crítico e o empoderamento de seus cidadãos na compreensão 

efetiva da realidade. 

 Na construção do nome do projeto, mostramos como os diversos entendimentos 

de educação, em especial os conceitos de Educação Popular tensionam e direcionam a 

construção deste novo espaço. Notamos que não houve consenso entre os membros 

junto a um certo receio da utilização das nomenclaturas tradicionais como “Pré-

Vestibular Popular”, “Pré-Universitário Popular”, propondo-se então a utilização do 

nome “Coletivo de Educação”, que representaria o caráter plural deste espaço  mas 

compreendendo o aspecto mais amplo do termo “Educação” que pode abarcar também 

conceitos do campo da cultura como descentralização, diversidade e diferença. 
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 Também falamos sobre o conceito de “Território”, e a opção deste no nome do 

projeto, mostrando a necessidade de se compreender o “espaço” universitário como 

também um “território” universitário, ou seja, incluindo também o jogo de poder 

existente entre os diversos atores. Neste sentido a Universidade, um dos focos principais 

do projeto, que vem sendo historicamente apropriada por determinados grupo sociais 

(financeiramente e culturamente privilegiados) em detrimento das classes populares e 

das minorias, deve ser ressginificada e reconstruída. Compreendendo-a como um espaço 

de direito das classes populares, ou seja como um território popular, surge então o 

projeto. 

 Enfim, esse texto realiza uma análise na perspectiva do pesquisador, em 

diferentes momentos do projeto, desde pré e pós-concepção, e pode, portanto, ser 

ampliado para um estudo de caso maior (dificilmente factível no primeiro ano do 

Projeto) e talvez algumas questões se tornem mais pertinentes que outras. No entanto, 

parece claro que sob o olhar deste novo espaço há uma desigualdade presente nos meios 

de acesso à Universidade e a necessidade da criação de novos dispositivos que atuem 

junto a este, criando um espaço que não recorra a velhas práticas e caiam em velhas 

contradições, mas que também se reinventem junto aos desafios postos pela pós-

modernidade. Nesse sentido, seria bastante promissora uma pesquisa sobre os mesmos 

parâmetros para acompanhar o andamento de tais propostas ao longo dos próximos 

anos. 
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31

 

 

Resumo: Opresente artigo busca atualizar uma reflexão que parte da análise dos 

conceitos de trabalho e educação, desde o ponto de vista do materialismo histórico. 

Com o objetivo de se pensar a Educação Popular através da metodologia proposta pelas 

Artes Visuais, focando os interesses nas questões identitárias de gênero e diferença. 

 

Palavras-chave: Educação popular; Artes visuais; Identidade 

 

1 Introdução 

 

Este artigo surge dentro de um contexto bastante específico: de uma acadêmica 

de Artes Visuais Licenciatura que, interessada por temas relacionados à educação, sente 

a necessidade de explorar outros espaços de educacionais para além do curso 

universitário: o Práxis - Coletivo de Educação Popular, um curso pré-ENEM
32

. Neste 

sentido é problematizado neste texto suas experiências bem como o tema que lhe é caro: 

as “questões indenitárias de gênero” no âmbito da Educação Popular.   

Tal proposta será abordada, primeiramente, mediante a construção do que se 

compreende ser a centralidade da Educação Popular: evidenciar as contradições da 

sociedade. Essa abordagem será produzida a partir do Materialismo Histórico Dialético, 

quer para compreendermos o que se entende por “concreto” em relação a sociedade, 

para que possamos entender o que é “contradição” em relação a Educação.  

Em vista dessa teoria, o Trabalho tem uma centralidade fundamental para o ser 

humano:  
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 O Práxis – Coletivo de Educação Popular surge no ano de 2000 na cidade de Santa Maria. Construído 

a partir do Movimento Estudantil não apenas da UFSM, mas também de outras universidades privadas da 

cidade, tem como objetivo ser um espaço de ensino, pesquisa e extensão sobretudo para estudantes de 

licenciatura, está vinculado ao Departamento de História da Instituição. No início o Práxis se apresentava 

como um pré-vestibular popular, a partir da adesão da UFSM ao Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), o Coletivo muda sua abordagem a fim de atender à nova proposta de exame. É importante 

ressaltar que o ENEM apresentou demandas mais interessantes que o antigo vestibular, dado a 

interdisciplinaridade e também a possiblidade de aproximar de modo mais efetivo os conhecimentos 

trabalhados em aula ao cotidiano dos estudantes; o que se percebe é a proximidade mais efetiva daquilo 

que se entende por Educação Popular que será melhor desenvolvido neste texto.
 

mailto:marcelachemy@gmail.com
mailto:sousii15@gmail.com


 
 

80 
 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 

processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 

controla seu metabolismo com a natureza. Ele confronta com a matéria 

natural como com uma potência natural. A fim de se apropriar da matéria 

natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as 

forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça 

e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse 

movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 

2013, p. 255). 

 

Sendo assim, as condições sociais, políticas, culturais e, desta mesma forma, 

também as relações de gênero, são produzidas mediante a produção da existência do ser 

humano. As categorias que vemos em uma sociedade como “machismo”, por exemplo, 

representam parte da estrutura social, são, portanto, parte constitutiva da reprodução do 

status quo excludente desta sociedade. Por esta razão é necessário refletir sobre o tema 

do Trabalho para que se possa melhor entender a Educação Popular, e a importância do 

tema das questões indenitárias de gênero, dentro desta. 

Para além do Materialismo Histórico Dialético, acredita-se que outras correntes 

teóricas, bem como autoras e autores que a ela não se vinculam, podem contribuir 

substancialmente para o tema. Deste modo, serão abordadas diferentes concepções afim 

de buscar sistematizar de forma mais abrangente conceitos e categorias que ajudem na 

reflexão aqui proposta.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

2.1 O Ser humano e o Trabalho 

Contava Marx 26 anos ao escrever os manuscritos que foram ser públicos 

postumamente apenas na década de 30 (KOSIK, nota 29, 1976, p. 172), contudo, 

mesmo em sua juventude é possível perceber nos Manuscritos de 1844 a crítica ao 

capitalismo partindo das relações de trabalho imanentes a este sistema. No contexto 

capitalista “o trabalho não produz apenas somente mercadorias; ele produz a si mesmo e 

ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida que produz, de fato, 

mercadorias em geral” (MARX, 2010, p. 80). Neste processo temos aquilo que o autor 

chama de trabalho alienado, pois o trabalhador ao vender sua força de trabalho produz 

um objeto independente de sua necessidade e, portanto, neste processo se coloca 

também enquanto mercadoria ao proprietário que busca extrair dele, aquilo que em sua 

maturidade o autor chamou de mais-valia. Como dito acima, a base econômica produz a 

superestrutura em decorrência do desenvolvimento dos meios de produção; que nos 
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fique claro, contudo, que o produto social destas relações é um ser humano alienado a 

si, negando-se enquanto sujeito ativo e capaz de constituir-se historicamente no mundo. 

A alienação no contexto de nossa sociedade capitalista reconhece o ser humano 

“enquanto uma [atividade] totalmente estranha a si, ao homem e à natureza e, por 

conseguinte, a consciência e a manifestação da vida também [como] atividade estranha” 

(MARX, 2010, p. 93). Portanto, partindo do fundamento do ser humano enquanto 

sujeito ativo que por sua vez, trabalha mudando o mundo em vista de suas necessidades, 

podemos reconhecer que este ao colocar-se como mercadoria se distância de sua 

característica humanizadora.  

Para Kosik, em consonância com Marx, “a consciência humana é atividade do 

sujeito que cria a realidade humano-social como unidade existente e de significados, de 

realidade e de sentido (KOSIK, 1976, p. 224). Este pressuposto coloca em questão 

primeiramente as bases do capitalismo e logo, a concepção idealista de ser humano 

ainda fundamentada no cogito cartesiano e no transcendentalismo kantiano. 

O Ser Humano se constitui enquanto ser não a partir de uma consciência inata e 

idealista, mas sim por sua ação direta no mundo e mais, ao coisificar-se como 

mercadoria no sistema capitalista colocando-se como propriedade privada torna-se em 

si, negação de sua humanidade criadora e histórica. Assim do ponto de vista filosófico o 

ser humano não pode ser reduzido “a uma grandeza físico-matemática” (KOSIK, 1976, 

p. 227), nem do ponto de vista econômico à propriedade privada tornando-o apenas 

força de trabalho, pois esta relação mistifica a realidade concreta humana e condiciona-

o a um sujeito a-histórico. 

Por fim, na obra de Kosik a filosofia vista como superestrutura e, portanto, 

representativa de um ideologia singular é “eliminada e traduzida em uma teoria dialética 

da sociedade” (KOSIK, 1976, p. 199). Por esta razão o dualismo fundamentado ainda na 

modernidade e efetivado cotidianamente no sujeito concebido dentro da pseudo 

concreticidade a-histórica é superado pela práxis dialética. O Ser Humano é assim ação 

e teoria e, portanto, é visto como aquele que modificando o mundo e recriando-o a 

partir do trabalho cria e modifica, também, a si mesmo. Sendo assim, ele não é fruto de 

uma razão metafísica, mas sim de seu próprio trabalho que por sua vez, ao ser posto 

como mercadoria no capitalismo torna o homem objeto a propriedade privada. 

 

2.2 Educação Popular: contradição como fundamento 



 
 

82 
 

Após ser ressaltada a importância da categoria Trabalho, para a compreensão de 

nossa sociedade e o quanto essa é subjugada à função de simples mercadoria no 

Capitalismo. Marx mais uma vez contribui para pensarmos, agora, quanto à História e 

por esta razão, quanto aos sentidos que a Educação
33

 deve desempenhar.   

 

Influência da divisão do trabalho sobre a Ciência. 

No estado, no direito, na moral, etc., a repressão 

Na lei, os burgueses devem fornecer uma expressão geral de si mesmos, 

precisamente porque dominam como classe. 

Ciência da natureza e história. 

Não há história da política, do direito, da ciência etc., da arte, da religião, etc. 

(MARX, 2007, p. 77). 

 

E segue: “Por que os ideólogos colocam tudo de cabeça para baixo” (Idem, 

ibidem). Em que sentido se é colocado tudo de cabeça para baixo? No Brasil, país com 

mais da metade da população afrodescendente, apenas em 2003, por força de lei
34

, que 

os currículos escolares são obrigados a trabalhar a história e cultura dos povos africanos 

nas escolas. Esse é apenas um exemplo do quanto a educação formal tende a reproduzir 

a influência da divisão do trabalho em todos os aspectos sociais e assim, colocar as 

coisas de cabeça para baixo. Portanto, quando se fala em Educação Popular, trata-se, 

sobretudo, acerca da História e de como essa precisa ser evidenciada em suas 

contradições. 

Não vamos nos iludir, não falamos de qualquer história. Por ser Popular falamos 

da história que não é a “vendera”, ou seja, sem a presença dos “grandes vencedores”
35

. 

Falamos, contudo, da história dos derrotados, daqueles que não aparecem nos livros 

escolares da escola tradicional, pois a tradição, vista pelo prisma dos vencedores cria 

apenas imagens que nos causam medo e nos fazem esquecer que todas e todos fazem 

                                                           
33

Educação e História são vinculadas aqui por se crer que educar é, antes de tudo, apresentar o mundo 

para quem a pouco nele chegou. A Educação assim é por si histórica, dado que precisa apresentar a 

história para aquele aprende. Contudo é neste processo história que se desenvolve o fundamento da 

educação popular e será melhor tratado neste item.
 

34
Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira.
 

35
Brecht é categórico ao questionar essa história de vencedores no poema “Perguntas de um Operário 

letrado”: Quem construiu Tebas, a das sete portas?/Nos livros vem o nome dos reis,/Mas foram os reis 

que transportaram as pedras?/Babilónia, tantas vezes destruída,/Quem outras tantas a reconstruiu? Em que 

casas/Da Lima Dourada moravam seus obreiros?/No dia em que ficou pronta a Muralha da China para 

onde/Foram os seus pedreiros? A grande Roma/Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre 

quem/Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio/Só tinha palácios/Para os seus habitantes? Até a 

legendária Atlântida/Na noite em que o mar a engoliu/Viu afogados gritar por seus escravos./O jovem 

Alexandre conquistou as Índias/Sozinho?/César venceu os gauleses./Nem sequer tinha um cozinheiro ao 

seu serviço?/Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha/Chorou. E ninguém mais?/Frederico II 

ganhou a guerra dos sete anos/Quem mais a ganhou?/Em cada página uma vitória./Quem cozinhava os 

festins?/Em cada década um grande homem./Quem pagava as despesas?/Tantas histórias/Quantas 

perguntas. 
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História. Aqueles que estão por baixo da Grande História são os que vivem em 

constante processo dialético, ou melhor, são ainda devir e pulsam em si a 

(des)Humanidade que afronta a tradição secular. A Educação Popular, por si, se faz 

assim, revolucionária e se se pode aprender embaixo de um pé de manga, escrevendo 

com tijolo, é pelo simples e grandioso fato que este contexto é de transformação e 

aquele da sala de aula com a Grande História tem sido apenas capaz de construir 

estátuas que ganham vida na figura da opressão. 

Dentro da mesma corrente teórica, Walter Bejamin (1994), em sua tese VII 

sobre o conceito de História e, portanto, sobre o dever do historiador, apresenta os 

mesmos questionamentos: 

 

Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os 

dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. 

Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o 

que chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla com 

distanciamento. Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre 

a qual ele não pode refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao 

esforço dos grandes gênios que os criaram, como à corveia anônima dos seus 

contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse 

também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de 

barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, 

na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua 

tarefa escovar a história a contrapelo. (BENJAMIN, 1994, p. 225) 

 

“Todos que até hoje venceram” representam a hegemonia constituída nas 

relações de gênero.  Em que a normatização do masculino sobre o feminino se sobrepõe 

excluído e subjugando o feminino. É neste sentido que se compreende a Educação 

Popular como contradição, sendo necessário no agir de uma educadora popular ou 

educador popular “escolar a história a contrapelo”. 

O Homem, sobretudo o Homem branco e heterossexual representa exatamente a 

história unilateral. Representa, consequentemente, uma “imagem” imóvel como aquelas 

contadas nos livros que mostram apenas os “vencedores da História”. Em contraponto, 

toda a diversidade de gênero representa o devir da sociedade e assim, contrário aquilo 

que é estanque, se mostra como mudança necessária para realidades mais humanas e 

diversas. 

Sendo assim, a Educação Popular, como aquela que por si evidencia as 

contradições, não pode deixar de também evidenciar as categorias que constituem a 

concretude de uma sociedade no que diz respeito às questões indenitárias de gênero. É a 

partir destas problematizações que o trabalho desenvolvido no Práxis – Coletivo de 

Educação Popular, em Artes Visuais, foi proposto e mais que isso, o trabalho neste 
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contexto é evidentemente político, não sendo possível matizar essa característica com a 

falsa crença da neutralidade em educação.  

 

3 Procedimento metodológico 

 

3.1 As imagens e as visualidades como campo material de construção de representações 

 

O trabalho, desenvolvido no recorrer do primeiro semestre do ano atual, se 

utilizou de diversos meios visuais para a sua continuidade, no âmbito dos estudos das 

visualidades em educação. Ao pensar as imagens podemos dizer que:  

 

As imagens são parte de um aparato simbólico que inclui a produção de ideias, 

narrativas, artefatos, objetos e mercadorias que se materializam em forma de 

livros, CDs, filmes, novelas quadrinhos, tirinhas, publicidade, internet etc. 

Estamos falando de aparatos simbólicos conectados à produção cultural, à qual 

temos acesso através da mediação de tecnologias e instituições que atuam nos 

campos educacional, editorial, televisivo, cinematográfico, publicitário, entre 

outros, pondo em circulação e difundindo estilos de vida, padrões de 

comportamento, sistemas de valores e mecanismos de comunicação e consumo 

que facilitam esta circulação ao mesmo tempo em que funcionam como 

referências identitárias (TOUTINHO, MARTINS, 2012). 

 

O campo da Cultura Visual é uma área que abarca mudanças nas formas de 

como entendemos os acontecimentos visuais na contemporaneidade. Dessa maneira 

fazendo-nos pensar os usos que direcionamos às imagens, às visualidades. Também aos 

impactos que as imagens promovem nas formas de como compreendemos, agimos e 

percebemos o mundo.  

Delimitando o campo da Cultura visual em alguns aspectos, Fernando 

Hernandez (2000) faz juízo a sua importância como campo transdisciplinar que se 

questiona sobre práticas culturais do olhar e das decorrências de esse olhar sobre o 

sujeito observador, que vê. 

 

O campo da cultura visual nos é apresentada, em primeiro lugar, como uma 

trama teórico-metodológica em dívida com o pós-estruturalismo, os estudos 

culturais, a nova história da arte, os estudos feministas, entre outras referências 

disciplinares que põem a ênfase não tanto na leitura das imagens como nas 

posições subjetivas que produzem as imagens (seus efeitos nos sujeitos 

visualizadores). Isso significa considerar que as imagens e outras 

representações visuais são produtoras e mediadoras de significados e posições 

discursivas que contribuem para pensar o mundo e para pensarmos a nós 

mesmos como sujeitos. Em suma, fixam a realidade de como olhar e nos 

efeitos que têm em cada um ao ser visto por essas imagens (F. HERNANDEZ, 

p32). 
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Quando Hernandez (2000) faz menção do “ser visto pela imagem”, eis a 

diferença, a comparação com modo tradicional do olhar ocidental sobre a arte e as 

imagens. No qual se estruturou em direção ao objeto, considerando como algo a ser 

decifrado. Nesse caso o foco do olhar se dirige no objetivo de decifrá-lo, de adquiri-lo. 

No caso do ser visto pela imagem, se refere a formação da “ponte” entre objeto e 

observador. Cuja “ponte” é onde se constrói a comunicação, os intercâmbios, a 

identificação, o reconhecimento, a aproximação. A ida ao passado, ao futuro, a criação 

do pensamento no tempo atual. Assim é o atravessamento das vivências e experiências 

em conexão com a arte, imagem, visualidade. 

Assim visto anteriormente, tal metodologia no ensino das artes visuais aplicado 

em conjunto com a Educação Popular, abre diversas portas para problematizações e 

subjetivações nos sujeitos. De maneira que possibilite uma maior liberdade de se 

questionar sobre padrões estéticos, padrões de gênero entre outras questões sociais. Um 

leque que abrange ao estudo tanto das imagens e visualidades da arte em diferentes 

culturas, quanto a imagens da publicidade, filmes, obras cênicas, performance, vídeo-

arte. Refletindo em como elas em conjunto com seus símbolos nos influenciam 

culturalmente e identitariamente no recorrer das nossas vidas em sociedade. 

 

3.2 As questões identitárias e suas representações. Uma perspectiva pensada em viés das 

artes visuais 

 

Como foi formulado anteriormente, as imagens, como linguagem e com toda sua 

relevância representacional na sociedade, podem articular informações, significados e 

valores que influenciam, orientam, direcionam os sujeitos a posicionar-se em relação às 

ideias e acontecimentos. Por assim dizer ajudam a formar opiniões sobre problemas, 

ocorrências, principalmente a construir interações e compreensões sobre o mundo em 

que vivem. Funcionando assim como símbolos.  

É importante definir o que se entende por identidade: se refere a um grupo de 

características que ao longo da vida do sujeito são adquiridas e compartilhadas assim 

diferenciando-o de outras identidades igualmente construídas por meio de conceitos e 

representações que lhe são contempladas. 

“As identidades contraem sentido a partir da linguagem e dos símbolos pelos 

quais são representadas” (HALL, 1999, p.08). A representação tanto na linguagem 

falada, escrita, quanto a da imagem atua como mecanismo para dar significado ao 
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mundo e as relações entre os sujeitos. Como sabemos existem diversos tipos de 

identidade, cada um diferenciado pelas suas características, que podem ser diversas e 

compartilhadas. Dessa forma “a identidade é marcada pela diferença” (HALL, 1999, 

p.9). A identificação entre os sujeitos é formulada a partir da comparação e análise das 

coisas as quais se têm em comum e as que não se têm em comum. Permanece um 

reconhecimento entre a identidade do sujeito e as coisas que esse sujeito usa, consome, 

vê, fala, possui.  

Analisando essas questões foi notada a falta de representação para além da 

estabelecida. Que produz um modelo masculino, caucasiano, ocidental de 

representação, dependendo do enfoque direcionado ao público observador. No caso da 

representação das mulheres na arte apenas 5% são apresentadas nos livros como 

produtoras de arte, e 95% são representadas como musas e modelos de beleza, voltando 

assim a objetivação do corpo feminino na arte e nas imagens. Então a questão com tais 

modelos de representação feminina é que dita modelos de comportamento, valores, 

beleza, acabam criando identidades diferentes em comparação com os homens. 

Identidades que em maioria são subjugadas e produzidas por homens. 

 Desde a infância os símbolos direcionados a ambos os gêneros são distintos 

assim produzindo o que Stuart Hall (1999) chama de diferença excludente. A mulher em 

comparação com o homem sempre será o Outro, até que se reconheça e se identifique 

como sujeito, e não como sujeito “desprovido de pênis”. As representações que ilustram 

a feminilidade transmitem valores e comportamentos os quais objetivam seus corpos e 

os sexualizam, por exemplo nas imagens publicitárias, as quais não só oferecem um 

produto, mas sim um modo de vida, de comportamento, identidade objetivada.  

A partir desses fatores, a proposta que trazemos no presente artigo é a de usar a 

cultura visual como metodologia que fornece a ferramenta (as artes visuais) que permita 

aos sujeitos compreenderem o processo (se conscientizem) sobre a construção das 

próprias identidades. Neste caminho o foco do nosso trabalho enquanto educadoras e 

pesquisadoras será então o de problematizar e provocar nos educandos e educandas a 

reflexão sobre a imposição unilateral (carente de diversidade) que sobre alguns sujeitos 

específicos se dão atualmente. Veja-se o caso das mulheres, os negros, e as pessoas que 

integram o coletivo LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). O 

objetivo da proposta é que uma vez que a reflexão é feita e as pessoas adquiriram a 

compreensão e a sensibilidade sobre a questão, elas possam se posicionar 
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subjetivamente perante o processo de construção, sentindo-se a vontade e com 

consciência para fazer as suas próprias escolhas.  

 

4 Considerações finais 

 

Resgatando a ideia com a qual foi aberto o presente artigo, isto é, a importância 

de serem pensadas as questões identitárias em conjunto com as estruturas de classes, 

pois não é por acaso que temos na atualidade alguns dos seguintes dados; 70% das 

pessoas que vivem em situação de pobreza no mundo, são mulheres
36

. A porcentagem 

de população empregada entre os homens que formam parte da população ativa é de 

72,2%, enquanto que as mulheres empregadas a porcentagem é de 47,1%. No Brasil 

54% da população é negra, enquanto isso somente o 17% da população rica é negra
37

. 

 Por fim, apenas por estes fatores já se faz evidente a necessidade de trabalhar a 

questão identitária em suas diversas vertentes, sem perder a noção das diferenças 

estruturais de classe. 

 Num mundo onde há ricos e pobres, poderosos e despossuídos, o pobre e o 

despossuído é negro, é mulher, é LGBTT. E sem uma reflexão sobre a identidade além 

de despossuídos e pobres, esses sujeitos marginalizados e oprimidos não passaram 

apenas de sujeitos alienados, sem consciência de si.  
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PERFIL BÁSICO DOS EDUCADORES PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR 

ALTERNATIVA 2016  

 

Tatiane Fernanda Gomes
38

 

 

Resumo: O trabalho que segue é parte da pesquisa de mestrado intitulada: “Pré-

Universitário Popular Alternativa: formação inicial para a docência entre a Educação 

Formal e Não Formal”, realizada no Mestrado Profissional em Educação da UFFS – 

Erechim. Consiste em uma pesquisa exploratória realizada com os educadores 

participantes do Pré-Universitário Popular Alternativa 2016. A metodologia utilizada 

foi a aplicação de um questionário, por meio do envio de um formulário eletrônico aos 

educadores e posterior análise de conteúdo. Como resultado foi definido um perfil 

básico de educador participante do Alternativa 2016, a ser utilizado como subsídio para 

a pesquisa qualitativa, etapa seguinte do projeto. 

 

Palavras-chave: Educador; Pré-Universitário Popular Alternativa; Educação Popular. 

 

1 Considerações Iniciais 

 

Os pré-vestibulares populares são espaços educacionais alternativos, que surgem 

como reação ao crescimento do número dos cursinhos pré-vestibulares comerciais, 

voltados ao “treinamento” dos estudantes que concluíam o Ensino Médio e pretendiam 

ingressar na Universidade. As primeiras incidências desse tipo de curso datam da 

década de 1970, como se observa no caso do EDUCAFRO
39

, idealizado pelo religioso 

nordestino Frei Davi e que consistia, conforme sua definição, em um cursinho popular 

para negros e carentes, que existe até os dias atuais, compondo uma rede cursinhos 

comunitários e pré-vestibulares. A ampliação desses espaços foi constatada nos anos 

1990 e início dos anos 2000, e registrada em estudos voltados ao tema, realizados por 

pesquisadores como Pereira (2007) e Zago (2008) quando a única forma de ingresso ao 

Ensino Superior era o Vestibular, uma prova de aferição de todos os conhecimentos 

adquiridos nos ensinos Fundamental e Médio, através da qual apenas os candidatos que 

atingiam as melhores notas ingressavam.  

Essa conjuntura que reunia poucas vagas nas universidades públicas, um 

contingente cada vez maior de estudantes que concluíam o Ensino Médio e a realização 

de um processo seletivo que representava um “funil”, do qual poucos saíam, propiciou a 
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criação dos cursinhos comerciais. Essas empresas ofereciam aulas direcionadas às 

provas, nas quais a memorização era priorizada em detrimento do aprendizado, para 

tanto, utilizavam artifícios como recursos audiovisuais, na época inovadores, e 

estratégias como a realização de aulões de revisão e simulados. 

No contexto local, observou-se um notável crescimento, verificado, pela vasta 

publicidade publicada e veiculada nos meios de comunicação, de cursos pré-

vestibulares no final da década de 1990 e anos 2000. A consequência dessa proliferação 

de cursinhos foi a elitização da UFSM, sobretudo em cursos de maior prestígio social, 

nos quais passaram a ingressar predominantemente candidatos com condições 

econômicas de arcar com as despesas de cursos preparatórios específicos.  

Foi nesse momento em que os cursinhos populares foram concebidos e 

ganharam força. Eles se colocaram como uma alternativa de preparação ao vestibular, 

através da revisão dos conteúdos, mas também buscam fomentar o questionamento 

desse sistema educacional excludente. A designação “popular” delimita uma das 

principais distinções entre os cursinhos comerciais e populares. Um cursinho popular 

não visa lucro, pois mesmo naqueles nos quais é cobrada alguma taxa ela é revertida à 

manutenção do espaço, produção de material didático e demais despesas operacionais. 

Outro fator distintivo é a postura em relação ao conhecimento e às formas de trabalho, 

que não privilegiam as memorizações características dos cursinhos comerciais, 

privilegiando a construção do conhecimento que respeite os educandos e seus 

conhecimentos prévios. 

 

1.1 O Pré-Universitário Popular Alternativa 

 

O Alternativa é um cursinho popular, criado no ano 2000 a partir da iniciativa de 

estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, que participavam do Movimento 

Estudantil e compunham um grupo multidisciplinar denominado Ecópolis, que 

trabalhava com Projetos Sócio Ambientais e com Projetos em Educação Ambiental e 

estudavam em cursos do Centro de Ciências Rurais – CCR. A ideia de criar um 

cursinho preparatório ao ingresso na UFSM surgiu pela percepção por parte desses 

estudantes que identificaram a existência de uma demanda por um cursinho voltado para 

aqueles candidatos que, por serem oriundos das classes populares e trabalhadores, não 

tinham condições de arcar com as despesas de um curso reparatório e, 

consequentemente, era reduzida a possibilidade de acessar a educação superior. 



 
 

91 
 

O projeto inicial foi construído com base na experiência do Pré-Vestibular 

Desafio 40 , vinculado à Universidade Federal de Pelotas – UFPel e seguia algumas 

características deste, como o processo seletivo realizado mediante comprovação de 

escolaridade, renda e residência, sucedido por entrevista e a realização de atividades 

periódicas voltadas à cidadania e cultura. Outro aspecto considerado importante na 

construção da proposta inicial do Alternativa foi a duração do curso, por se tratar de 

uma proposta afiliada à educação popular, não poderia ser um curso aligeirado, 

intensivo, como os cursinhos comerciais e, em função da característica geográfica e de 

transporte público de Santa Maria, as aulas precisariam ser realizadas na área central do 

município, proporcionando condições de acesso aos estudantes das diferentes regiões da 

cidade e que, muitas vezes trabalham na região central. 

A proposta foi elaborada pelo grupo de estudantes e apresentada à Pró-Reitoria 

de Extensão da UFSM, sendo acolhida, ainda no ano 2000, pelo registro como Projeto 

de Extensão. Nas edições iniciais, de 2000 a 2006, o curso foi realizado em espaços 

cedidos por escolas da rede pública e no SESC, apenas a partir de 2006-2007, com a 

liberação de salas no Prédio de Apoio Didático e Comunitário, o antigo Hospital 

Universitário, é que passou às dependências da UFSM. 

Atualmente, o curso oferece 150 vagas a estudantes que já concluíram ou estão 

cursando o Ensino Médio, que passam pelo processo seletivo mediante a apresentação 

de documentação comprobatória de renda e residência, além de entrevista voltada às 

condições e interesse em cursar as aulas. Um dos principais deveres dos educandos, 

elencado no estatuto do projeto é o comparecimento a 75% da carga horária dedicada às 

aulas e atividades extraclasse mensalmente. O controle da frequência é realizado com a 

colaboração dos educadores e da Coordenação Executiva e o não cumprimento da carga 

horária mínima implica no desligamento do projeto em benefício de algum estudante 

que ficou na suplência.  

Atuei no projeto como monitora e educadora da disciplina de Literatura, ainda 

durante a graduação e segui no projeto após a conclusão do curso desempenhando 

também a função de membro da Coordenação Executiva. A atuação no projeto, 

convivendo com diferentes sujeitos, presenciando diversas situações relacionadas tanto 
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à prática da docência quanto à constituição profissional foi gerando uma série de 

questionamentos que culminaram com a proposta de realização da pesquisa de que trata 

este texto. 

Em 2015, ingressei na primeira turma do Mestrado Profissional em Educação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS – Erechim, na Linha de Pesquisa 2 - 

Pesquisa em Educação Não-formal: Práticas Político-Sociais. A opção por esta linha de 

pesquisa se deu pela sua proposta de realização de “Estudo investigativo em processos 

históricos, políticos e culturais dos sujeitos envolvidos no processo educativo de 

emancipação humana e para a cidadania. Contribuições da Educação Popular – EP – na 

América Latina. Experiências dos movimentos sociais e de educação não-formal em 

articulação com as práticas sociais em geral
41

”. Uma excelente possibilidade de 

consolidação da presença da educação popular na pós-graduação, especialmente da 

UFFS, universidade criada com uma perspectiva popular, conforme Loss et al (2014): 

  
A UFFS foi a primeira universidade pública federal cuja criação deveu-se, 

diretamente, ao poder da mobilização e de convencimento público dos 

movimentos sociais e das lideranças políticas e comunitárias. As redes de 

associativismo civil e o denso tecido de organizações sociais da região - 

berço de alguns dos principais movimentos sociais do campo do Brasil - 

foram mobilizados para a formulação do projeto de universidade e sua 

subsequente concretização (p. 14-15).  

 

Dessa forma, minha proposta de pesquisa de mestrado situa-se justamente na 

intersecção entre educação não formal e educação formal e volta-se a um dos públicos 

alvo atendidos pelo Alternativa, os educadores. E este trabalho dedica-se a apresentar 

um dos procedimentos metodológicos utilizados na construção deste projeto de 

pesquisa, que foi a pesquisa exploratória de que trato na seção que segue. 

 

2 Pesquisa exploratória  

 

Para subsidiar minha pesquisa de mestrado, voltada à compreensão da influência 

da prática como educador no Pré-Universitário Popular Alternativa na formação para a 

docência dos educadores que atuam voluntariamente no projeto, propus a realização de 

uma pesquisa exploratória, a fim de delinear o perfil dos educadores que estão atuando 

no Alternativa em 2016. Para Gil (2008), as pesquisas exploratórias têm como principal 
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finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores (p. 27). Dessa forma, realizar essa investigação prévia foi importante para 

uma definição mais afinada dos procedimentos adotados na referida pesquisa. Para 

tanto, foi elaborado um questionário eletrônico, adotado pela facilidade de manuseio, 

envio, controle de dados e economia, pois a realização de um questionário impresso 

demandaria outra dinâmica de proposta. O formulário eletrônico foi elaborado com 

vinte e três questões, relativas tanto à formação acadêmica, ao perfil socioeconômico, às 

práticas em educação popular, às práticas em extensão e ao acesso à atividades 

formativas. Tal questionário foi encaminhado por e-mail ao grupo de educadores de 

2016, conforme contatos repassados pela Coordenação Executiva – 2016.  

O primeiro convite à participação na pesquisa foi feito via e-mail, no dia 26 de 

março de 2016. Na mensagem foi esclarecida a importância da colaboração dos 

educadores, uma vez que os dados obtidos serviriam como base na construção do perfil 

dos educadores que atuam no Alternativa em 2016 e na definição dos sujeitos a serem 

convidados a participar das etapas posteriores da pesquisa. Também foi mencionada a 

intenção de que os resultados obtidos sejam encaminhados às instâncias responsáveis na 

UFSM, buscando o reconhecimento do Alternativa como um importante espaço 

formativo para a docência. O e-mail contendo o link do formulário eletrônico que 

continha o questionário foi encaminhado aos educadores mais três vezes, nos dias 

01/04, 04/04/2016, retirando os contatos de quem já havia respondido às questões e, 

finalmente, no dia 16/04/2016, informando que o prazo final para encaminhamento das 

respostas seria o dia 30/04. 

O questionário foi respondido por vinte e seis educadores, de uma lista que 

continha oitenta e quatro
42

 e-mails, destes, dezoito do sexo feminino e oito do sexo 

masculino, com idades que variavam de dezesseis a trinta e oito anos, vinte e dois 

solteiros, dois em união civil, um namorando e um casado.  

Com relação à cor/ etnia, a grande maioria dos participantes se autodeclarou 

branco e apenas uma educadora se autodeclarou negra/preta. Sobre a origem dos 

educadores participantes, treze são naturais de Santa Maria - RS, três São Pedro – RS, 
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um Santa Cruz do Sul – RS, um Cachoeira do Sul - RS, um Caxias do Sul - RS, um 

Cruz Alta - RS, um Três Coroas - RS, um Independência – RS, um São Luiz Gonzaga - 

RS, um Três de Maio - RS, um Santa Rosa – RS e um de Sombrio – SC. A origem dos 

educadores demonstra uma característica marcante de Santa Maria, conhecida 

popularmente como “cidade universitária”, atrai estudantes de diversas regiões do 

estado e do país.  

Questionados sobre a faixa de renda familiar, os educadores respondentes 

indicaram a seguinte renda: 

 

Quadro 1 – Renda familiar e quantidade de educadores 

Salários mínimos Renda Quantidade de 

educadores 

1 a 2 R$ 880,00 a R$ 1.760,00 15 

2 a 3 R$ 1.760,00 a R$ 2.640,00 3 

3 a 4 R$ 2.640,00 a R$ 3.520,00 3 

4 a 5 R$ 3.520,00 a R$ 4.300,00 3 

Acima de 5 acima de R$ 5.280,00 1 

 Não informado 1 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Percebe-se que a maioria dos educadores – quinze, estão na mesma faixa de 

renda prevista para os educandos e referida pelo Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 

2007, que dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e 

que dá outras providências, os candidatos ao Alternativa devem ter renda familiar de até 

3 salários mínimos (R$2.364,00) ou, em caso de candidato não dependente, a renda 

pessoal deve ser de até um e meio salário mínimo nacional (R$1.182,00). Esse 

enquadramento de renda está relacionado ao perfil geral dos educadores, que em sua 

maioria ainda estão em processo de formação profissional ou ingressando em atividades 

profissionais remuneradas. Lembrando que desse grupo de educadores também faz parte 

educadores egressos do próprio projeto e que mantém o compromisso com a 

emancipação e transformação social fomentados, muitas vezes, pela atuação como 

educandos no projeto.  

Os participantes são originários de doze cursos de graduação diferentes, entre 

bacharelados e licenciaturas, conforme o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Quantitativo de educadores por curso 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dos cursos mencionados, destacam-se os que não são relacionados diretamente à 

educação, como o Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e os cursos de 

Comunicação Social, Bacharelado em Filosofia e Química Bacharelado, dados que 

reforçam o perfil diversificado dos educadores que atuam no Alternativa. A presença de 

educadores oriundos de diversas áreas representa uma espécie de tradição agregadora do 

projeto, de atrair e acolher os educadores que se identificam com a proposta e se 

dispõem a construir o Alternativa coletivamente, independentemente da opção pela 

carreira docente. 

Dentre os doze educadores que estão cursando a graduação, três estão no terceiro 

semestre, três no quinto semestre, dois no sétimo semestre e um no primeiro, quarto, 

sexto e nono semestres. Esse dado remete à questão da duração dos cursos de 

graduação, que, na UFSM, por exemplo, varia de oito a dez semestres, dependendo da 

habilitação e do turno no qual o curso é ofertado. A diversidade de estágios de formação 

implica que muitos dos educadores, sobretudo os que estão em semestres iniciais de 

cursos de licenciatura, passem a atuar no Alternativa entes de terem cursado as 

disciplinas didáticas e de prática da docência.  
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Quantidade de Educadores por Curso 

História - Licenciatura e Bacharelado Filosofia

Matemática Licenciatura Licenciatura em Letras Português

Ciências Biológicas - Licenciatura Plena Letras Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola

Química – Bacharelado Letras Português e Inglês – licenciatura 

Geografia Licenciatura Engenharia Sanitária e Ambiental

Comunicação Social – Jornalismo Bacharelado em filosofia
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Quanto à instituição da graduação, dos vinte e seis educadores a grande maioria, 

vinte e dois, têm ou tiveram sua formação inicial na UFSM, tanto em cursos de 

bacharelado, como Biologia, Filosofia, Química, Engenharia Sanitária e Ambiental e 

Jornalismo, quanto em cursos de Licenciatura, como Letras das três habilitações 

Português, Inglês e Espanhol, Biologia, Filosofia, Matemática e História, que na UFSM 

tem dupla habilitação: Bacharelado e Licenciatura,  e os quatro demais no Centro 

Universitário Franciscano – UNIFRA, nos cursos de Letras e História. 

Entre os educadores que responderam ao questionário, dez estão cursando pós-

graduação, conforme expresso no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Área da pós-graduação e quantidade de educadores 

Área da pós-Graduação Quantidade de educadores 

Filosofia 4 

Linguística Aplicada 2 

Ciências Sociais 1 

Metodologia de Ensino em Letras 1 

História 1 

Geografia  1 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A distribuição das áreas da pós-graduação é bastante diversificada e, à exemplo 

dos dados relacionados à graduação, a listagem não é composta apenas por cursos 

ligados à educação. A forma de ingresso predominante, mencionada por dezoito 

educadores, é o convite feito por colegas e amigos. Quatro foram educandos e 

retornaram para retribuir a oportunidade que receberam, três educadores souberam da 

necessidade de voluntários pelas postagens de integrantes da Coordenação Executiva na 

rede social Facebook e um se inseriu no Alternativa por ser um projeto do Programa de 

Educação Tutorial - PET Matemática, no qual atua como bolsista. 

Entre os motivos que influenciaram o ingresso dos educadores há três 

motivações predominantes, entre os que tinham sido educandos, o sentimento recorrente 

é o de retribuição à oportunidade recebida. Outro motivo referido por praticamente 

todos os educadores é a possibilidade de exercitar a docência. Outro dos motivos 

mencionados foi a identificação pessoal com a proposta e a possibilidade concreta de 

participar de um espaço educacional diferenciado que se propõe a utilizar o viés da 

educação popular. A possibilidade de produção de material didático e de realização de 

atividades diferenciadas relacionadas ao projeto também aparece como motivo de 
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ingresso e continuidade no projeto, da mesma forma que a construção de laços afetivos 

com membros do coletivo.  

Dez dos educadores ingressaram em 2016 no Alternativa os demais atuam de um 

a seis anos, essa também é uma característica do Alternativa, a convivência de 

educadores com mais experiência e os iniciantes. Quanto à atuação em outros espaços 

de educação popular, apenas um dos educadores respondeu afirmativamente, citando 

sua participação no “Práxis coletivo de Educação Popular
43

”. Sobre a atuação em 

atividades voltadas à docência promovidas em sua IES de origem, quinze dos 

educadores não haviam atuado e dos que atuaram foram citadas experiências em 

docência orientada na pós-graduação, monitoria na graduação, minicursos no curso de 

Matemática, Estágio Obrigatório, projeto de pesquisa e extensão voltados à prática 

docente, projetos de formação de educadores, como o LinC (Línguas no Campus), 

LabLeR (Laboratório de pesquisa e ensino de Leitura e Redação), cursos de extensão 

universitária como o LINC/CELS, cujo objetivo é oferecer cursos de línguas à 

comunidade. 

Sobre a atuação em ações de extensão, quatorze dos educadores não atuaram em 

outras atividades além do Alternativa, em relação aos demais, foi mencionada a atuação 

nos seguintes espaços: 

 

Quadro 3 – Ações de extensão mencionadas pelos educadores 

Ações de extensão mencionadas pelos educadores 

1. Laboratório de primatologia com educação ambiental 

2. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  - PIBID 

3. Bolsa de iniciação cientifica 

4. Movimento Tratado Cidadão
44

 

5. Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC 

6. Ateliê de Textos
45

  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Além destes, foram mencionados, sem especificação, projetos ligados a 

disciplinas ao longo da graduação na área de Educomunicação, no caso de educador 

com formação em Comunicação Social e os subprojetos do Alternativa, como o projeto 

Cinema na Comunidade e Filosofia na educação popular. 
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Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão vinculado ao curso de História da UFSM, pautado em princípios 

de Educação Popular e autogestão. Ver: OLIVEIRA, 2009. 
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 http://w3.ufsm.br/pre/index.php/pagina-inicial1/noticias/185-movimento-tratado-cidadao. Acesso em: 

15 jul. 2016. 
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 http://w3.ufsm.br/ateliedetextos/index.php/o-projeto. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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  Quando questionados sobre a atuação como voluntário, dezoito dos educadores 

informam que não tiveram essa experiência, dos demais, os espaços mencionados 

foram: 

 

Quadro 4 – Espaços de voluntariado 

Ações de extensão mencionadas pelos educadores 

1. Coletivo Ativamentes de educação ambiental 

2. Centro Espírita 

3. Monitoria no Programa Mais Educação 

4. Projeto Acampavida
46

 

5. ONG Infância-AÇÃO
47

 

6.  Brique da Vila Belga
48

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto à participação nos espaços de formação promovidos no Alternativa, a 

grande maioria dos educadores informou participar. Dentre os que não 

participam/participaram em atividades desta natureza, estão aqueles que ingressaram a 

menos tempo, sendo necessário considerar que, à época da realização do questionário, 

ainda não havia sido promovida nenhuma no ano letivo corrente. Apenas um dos 

educadores justificou a não participação por indisponibilidade de horário para tal 

atividade, embora as formações ocorram em horários alternativos. Ainda com relação 

aos espaços de formação, consta no estatuto vigente, entre os direitos garantidos ao 

educador: 

 
§ 4º O Educador, além de cumprir uma carga horária de aula e/ou atividades 

extraclasses superior a 20 horas, deverá participar, no mínimo, de 10 horas de 

atividades de formação didática em Educação Popular propostas pela 

Coordenação Executiva. (ALTERNATIVA, 2016) 

 

Sobre a participação em atividades de formação promovidas fora do contexto do 

Pré-Universitário Popular Alternativa, quinze dos educadores relataram participar de 

atividades relacionadas a suas áreas de formação. Dentre os demais, alguns atribuíram 

sua não participação à falta de oportunidade, sendo que três demonstraram o interesse 

em tais atividades. Este dado é relevante na medida em que coloca a importância das 

atividades de formação oferecidas no contexto do Alternativa, pois muitos dos 

educadores não tem acesso a outras oportunidades de formação. 
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 http://coral.ufsm.br/nieati/acampavida.html. Acesso em: 15 jul. 2016. 
47

 http://www.infanciaacao.org/. Acesso em: 15 jul. 2016. 
48

 https://www.facebook.com/briquedavilabelga/. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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Questionados sobre a participação em outras atividades promovidas pelo Pré-

Universitário Popular Alternativa, dezesseis dos educadores relataram participar e 

valorizar essas atividades como oportunidades de integração com as demais disciplinas 

e como mecanismos de aproximação com os educandos. Dentre os outros dez 

educadores, que afirmaram não participar dessas atividades, quatro manifestaram 

interesse em participar e outros quatro justificaram a não participação pelo conflito com 

atividades profissionais ou acadêmicas, inclusive um deles mencionou o caráter 

voluntário da atuação no Alternativa como um limitador, uma vez que as atividades de 

bolsas ou mesmo atividades remuneradas acabam sendo priorizadas. Os outros dois não 

justificaram a resposta. 

Cabe o registro de que o projeto oferece como contrapartida aos educadores um 

certificado de participação, conforme carga horária dedicada, para quem elabora 

material didático é possível seu registro como desenvolvimento de material didático ou 

instrucional, uma vez que as apostilas têm ficha catalográfica e também são 

disponibilizadas as passagens para quem se desloca de ônibus. 

A questão final feita aos educadores relacionava-se à intenção de contribuir com 

as fases seguintes da pesquisa, dos vinte e seis educadores respondentes apenas dois não 

têm interesse em contribuir. O elevado número de educadores dispostos a contribuir 

com a pesquisa indica a predisposição do projeto e o ambiente propício à realização 

deste estudo. 

 

Resultados e discussão 

 

 Com base nas respostas ao questionário aplicado aos educadores do Alternativa 

em 2016, foi possível identificar o perfil básico destes, predominantemente feminino, 

branco, solteiro, em início de formação em bacharelado e licenciatura, sem predomínio 

de um ou outro, com pouco acesso a outros espaços de formação em educação popular e 

para a docência e para os quais a atividade como educador ou monitor no Alternativa é a 

principal atividade relativa à prática de ensino.  

Alguns dados evidenciados pelas respostas apresentadas ao questionário 

merecem um olhar mais acurado. Um primeiro aspecto refere-se à evidente diversidade 

de educadores no Alternativa. Essa diversidade está expressa em fatores como 

formação, instituição de formação, idade, tempo de atuação e origem. Esse não é um 
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dado novo, no que se refere a cursinhos populares, para Pereira et al (2010), por 

exemplo: 

 
Os organizadores e participantes dos cursinhos, via de regra, são estudantes 

universitários que, conscientes de seu papel na universidade/sociedade, 

buscam organizar cursinhos que deem conta de interferir na demanda dos 

segmentos populares excluídos do acesso ao ensino superior. Contudo, existe 

uma grande pluralidade de visões dentro do cursinho e nem todos os seus 

colaboradores são conscientes e politizados, inclusive muitos estudantes 

começam a dar aulas nos cursinhos com objetivos que fogem da 

democratização do acesso ao ensino superior ou da militância por um mundo 

menos desigual e injusto (p. 88 – 89). 

 

A militância a que se refere Pereira et al (2010) foi tomada na pesquisa como a 

identificação com a proposta do Alternativa, fator referido direta ou indiretamente por 

muitos dos respondentes. Alguns educadores mencionaram a oportunidade de realizar 

um trabalho com o viés da educação popular, outros mencionaram o retorno à sociedade 

do investimento com sua formação e, entre os que foram educandos, há tanto o 

sentimento de retribuição quanto a identificação fomentada pela experiência como 

educando.  

Tal diversidade pode dificultar a construção de uma uniformidade ou sinergia no 

trabalho desenvolvido no cursinho, tendo como consequência que, embora se proponha 

popular, nem sempre um curso atingirá essa meta completamente, quando nem todos os 

educadores trabalhem nessa perspectiva. Entretanto, essa mesma diversidade pode 

representar algo benéfico, na medida em que a variedade de formação dos educadores e 

vivências anteriores e paralelas ao cursinho sejam trabalhados na construção de 

transdisciplinaridade, o que depende também da predisposição de educadores e equipes 

em trabalhar coletivamente na construção de atividades e materiais. 

 

Considerações finais 

 

 Os cursos pré-vestibulares e pré-universitários populares estão inseridos em um 

grande movimento de democratização da educação e cumprem, além da função de 

viabilizar a ampliação do acesso à educação superior, a função de complementar a 

formação dos educadores que neles atuam. Fomentam e ampliam a discussão em torno 

do direito à educação e ao acesso e permanência de estudantes oriundos das classes 

populares na universidade, além de problematizar a educação bancária, amplamente 
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presente no sistema educacional brasileiro, propondo uma educação que valoriza os 

saberes populares e incentiva o diálogo e a problematização (FREIRE, 2005).  

 A predisposição/interesse manifestado pela grande maioria dos educadores em 

participar da pesquisa possibilitam o convite de todos à fase seguinte da investigação, 

que será composta por espaços de reflexão sobre as vivências no Alternativa, realizados 

principalmente, através da realização de grupos focais nos quais as experiências 

vivenciadas em sala de aula serão problematizadas. Para Gatti (2012): 

 
A pesquisa com grupos focais, além de ajudar na obtenção de perspectivas 

diferentes sobre uma mesma questão, permite também a compreensão de 

ideias partilhadas por pessoas no dia a dia e dos modos pelos quais os 

indivíduos são influenciados pelos outros (p.11).  

 

A opção pela utilização do grupo focal como método de coleta de dados se deu 

em função do problema de pesquisa envolver uma atividade vivenciada por um grupo 

relativamente homogêneo de sujeitos, o que torna conveniente que se inclua na 

investigação atividades em grupo. O grupo focal é um método utilizado com grupos de 

pessoas que passaram por uma experiência específica. Nesse sentido, associam-se o 

aspecto educativo das interações na educação não formal e a importância de se 

expressar, constantemente referida por Freire (1987), como ao afirmar que “com a 

palavra, o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume 

conscientemente sua essencial condição humana” (p. 13). Dessa forma, muito mais do 

que um mecanismo de coleta de dados, o grupo focal se constituirá também como um 

espaço de reflexão, reconhecimento de saberes construídos e ação em torno da 

aprendizagem da docência.  

A pesquisa exploratória de que trata este trabalho, como já referido 

anteriormente, está inserida em um projeto de mestrado que tem como um dos objetivos 

provocar a legitimidade do Alternativa como espaço de prática de ensino, partindo das 

vozes dos sujeitos que nele atuam como educadores. As percepções desses sujeitos 

servirão de subsídio para a formulação de uma proposta de acolhimento diferenciado do 

Alternativa pela UFSM. 
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POR LINHAS TORTAS: A IMPORTÂNCIA DA ESCRITA NA LUTA PELA 

PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE COTISTA NA UNIVERSIDADE 

 

Silvia Martins Tavares
49

 

Mariana De Bastiani Lange
50

 

 

Resumo: Este artigo contempla a questão da escrita e da permanência do estudante 

cotista na universidade, no caso, a Universidade Federal de Santa Catarina. Tomamos a 

experiência no Projeto de Educação Comunitária Integrar e na Gestão Estudantil 

Universitária Integrar (GESTUS) – Florianópolis/SC. A GESTUS acompanha os 

estudantes do Pré-vestibular Comuntário Integrar durante a graduação, oferecendo 

vários apoios pedagógicos, entre eles, a Oficina de Escrita. Visando evitar a evasão, 

bastante acentuada na UFSC desde a implementação das políticas de Ações Afirmativas 

(2008), a escrita é trabalhada como um elemento importante no empoderamento dos 

estudantes cotistas, imprescindível na vida acadêmica e nas vivências de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Escrita; Permanência; Cotas. 

 

1 Considerações iniciais  

 

 A trajetória acadêmica dos estudantes cotistas oriundos de um curso pré-

vestibular popular – no caso, estudantes do Projeto de Educação Comunitária Integrar
51

, 

de Florianópolis/SC – costuma ser carregada de dificuldades, inclusive no que diz 

respeito à escrita acadêmica, que estará presente durante todos os anos da graduação de 

um estudante, seja de que área for: humanas, exatas, biológicas, etc. Este trabalho visa 

apresentar os enlaces da questão da escrita e da luta pela permanência dentro da 

universidade, afinal, são muitos os motivos velados que geram exclusão dentro da 

universidade e a escrita toma um lugar importante nesse espaço. 
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Desenvolver as habilidades intelectuais e cognitivas refere-se a um árduo 

processo de socialização que se inicia no núcleo familiar, no qual o sujeito aprimora o 

uso da linguagem. Posteriormente, este processo estende-se ao ambiente escolar nas 

vivências de ensino e aprendizagem que se conectam com os primeiros anos de vida do 

ser humano. Nesse sentido, o que tem início no núcleo familiar estende-se até o âmbito 

escolar, no qual o estudante permanece desenvolvendo sua cognição por meio da 

linguagem falada e escrita.  

Desse modo, é essencial o contato do sujeito com a literatura como patrimônio 

cultural, bem como com línguas estrangeiras, que marcam a diferença com a língua 

materna e situam um lugar de pertencimento por meio da língua comum.  Esse processo 

de descobertas pode mostrar-se ao sujeito como um instrumento poderoso no sentido de 

nortear sua construção identitária na sociedade, aproximando o sujeito/estudante do 

patrimônio cultural disseminado na humanidade. Neste ínterim, a língua estrangeira 

pode estimular o desenvolvimento das habilidades linguísticas do estudante.  

Tomando esse contexto, torna-se necessário enfatizar que a escola pública não 

tem por tradição estimular o estudante no hábito contínuo da leitura e pouco consegue 

fazer no sentido de propiciar o contato do estudante com autores relevantes da literatura 

brasileira no ambiente escolar, tampouco desenvolver a proficiência na língua 

estrangeira. Este panorama potencializa dificuldades na linguagem escrita e muitas 

vezes falada, o que acaba evidenciando-se no ambiente acadêmico.  

Nos bancos universitários, como exemplo disso podem ser citadas as 

dificuldades nas apresentações de seminários e trabalhos acadêmicos, a escrita de 

resumos em línguas estrangeiras, a leitura de textos ou informações. Dessa forma, a 

dificuldade dos anos iniciais no tocante ao ensino aprendizagem, quando não superadas, 

mostram-se verdadeiros obstáculos na vida acadêmica, impedindo o pleno 

desenvolvimento do estudante. Na trajetória de luta pela permanência do estudante 

cotista, a escrita pode tornar-se um grande problema, dificultando tanto o convívio com 

os colegas (que não raro utilizam a percepção do uso da linguagem dos colegas para 

supor habilidades – ou a falta delas) quanto no resultado final das avaliações 

acadêmicas, centradas nas produções escritas (provas, trabalhos, ensaios, resenhas, 

projetos, relatórios, etc.). 

Em face dessas dificuldades, os estudantes do Pré-vestibular Integrar são 

levados a desenvolver uma consciência crítica a respeito da sociedade na qual vivemos 

e na qual construímos nossos sonhos. O pré-vestibular visa alcançar um público 
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bastante específico: estudantes de escolas públicas, negros, periféricos, trabalhadores e 

oriundos da Educação de Jovens e Adultos. São atendidos mais de mil candidatos 

anualmente na seleção por uma vaga no pré-vestibular, sendo que cerca de trezentos 

destes conseguem um lugar nos cursos extensivo e semi-extensivo. Os estudantes do 

Projeto Integrar aprovados nas universidades públicas são convidados a participar da 

Gestão Estudantil Universitária Integrar (GESTUS), que visa socializar e dar suporte 

aos universitários nos desafios da vida acadêmica, bem como acompanhar e promover 

meios para a permanência destes estudantes até a conclusão do curso.  

As políticas de Ações Afirmativas dentro da universidade (na UFSC existem 

cotas desde 2008), na forma como se encontram hoje, ainda oferecem um alcance 

restrito no que diz respeito às ações de auxílio na permanência do estudante que visa 

levar o curso a termo, especialmente quando se trata do estudante trabalhador. Na 

GESTUS as forças são renovadas de maneira coletiva, uma vez que é fomentada a 

partilha de experiências e as construções em modo colaborativo. A GESTUS procura 

dar atenção à questão da permanência dentro da universidade, fortalecendo laços e 

construções coletivas, engrandecendo a luta universitária no tema das Ações 

Afirmativas. Para manter esse objetivo vivo, são oferecidos vários tipos de apoios 

pedagógicos, como oficinas de cálculo, línguas estrangeiras e oficina de escrita. Esta 

última tem por objetivo auxiliar no tema da escrita acadêmica, bem como propiciar um 

espaço de escuta e trabalho coletivo.  

No primeiro contato com a vida acadêmica, a escrita – modo de expressão 

amplamente valorizado na universidade e na pesquisa – apresenta-se inicialmente como 

uma escrita formatada, estranha, excludente. As formas de escrita acadêmica causam 

resistência nos calouros, que ainda desconhecem as agências de fomento à pesquisa, as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a plataforma Lattes e 

outros tantos elementos que marcam as experiências do “universitário”. O tema da 

escrita, em especial, é trabalhado no contexto do coletivo da GESTUS a fim de 

promover o empoderamento dos educandos diante dos desafios do mundo da pesquisa. 

Na GESTUS o trabalho com a escrita se dá em diversos momentos: em grupo e 

também por meio de acompanhamento individual, levando em conta o grau de 

dificuldade e também de acordo com a especificidade da demanda. Quando em grupo, 

os participantes da Oficina de Escrita constroem, coletivamente, a sabedoria necessária 

para encarar os trâmites do linguajar acadêmico e a escrita normatizada da universidade. 

Juntos, em um processo orientado pela escuta psicanalítica, experiências compartilhadas 
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acabam compondo um projeto coletivo que vai muito além do conhecimento das 

normas técnicas de escrita, e sim, delineia a composição de um lugar de enunciação e de 

empoderamento por meio das narrativas. 

 

2 Pressupostos teóricos 

 

 Sobre as histórias não contadas (mas contabilizadas): pesquisas indicam altos 

números de evasão de estudantes cotistas na Universidade Federal de Santa Catarina. 

De 2008 a 2012 foram quase 900 graduandos cotistas considerados evadidos – 

precisamente 896 evadidos –, entre eles uma significativa parcela de cotistas negros – 

191 evadidos (FERREIRA, 2015, p. 48). Porém, vale lembrar as palavras de Paulo 

Freire: 

 
Minha sensibilidade machucada me deixa triste quando sei que o número de 

meninos e meninas populares em idade escolar, no Brasil, que são ´proibidos´ 

de entrar na escola, quando sei que, entre os que conseguem entrar, a maioria 

é expulsa e ainda se diz dela que se evadiu da escola. (FREIRE, 1999, p. 58) 

 

 Com base nesse olhar, trabalhamos a questão da permanência de modo a não 

permitir que a evasão se torne apenas um número sem narrativa, uma contabilidade pura 

e simples, sem que sejam investigadas as razões e as histórias envolvidas. A escrita, 

sabemos, pode vir a ser um dos motivos a colaborar com a desistência de alguns 

graduandos, que vez ou outra acabam abandonando o curso por conta das dificuldades – 

inclusive pedagógicas – encontradas.  

Todo o trabalho da GESTUS está baseado nas experiências e teorias ligadas à 

educação popular. O modo como é articulado o trabalho em torno do tema da escrita 

segue os pressupostos de Paulo Freire: 

 

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, 

receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente 

da construção de um saber, que vai além do saber de pura experiência feito, 

que leve em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, 

possibilitando-lhe transformar-se em sujeito da sua própria história. 

(FREIRE, 1999, p. 16) 

 

 Não apenas a Oficina de Escrita (coordenada pela psicanalista Mariana Lange) 

se ocupa de dar suporte aos graduandos estudantes da GESTUS, como também outras 

articulações, como a Oficina de Língua Estrangeira (ministrada pela professora de 

Inglês Tainara Lemos) e a PesqueGestus (encabeçada pelo professor de Geografia 

Kleicer Cardoso), fazem esse papel. A PesqueGestus orienta os primeiros esboços da 
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pesquisa acadêmica, oferecendo suporte e acompanhamento para o graduando na 

confecção de trabalhos acadêmicos e pesquisas de TCC e TCL.  

Como resultado dessas práticas, estamos organizando para acontecer dentro de 

alguns meses, em outubro de 2016, o I Seminário GESTUS, intitulado “Por uma 

educação popular: cotas, permanência e resistência”. O evento, que visa ser um espaço 

para vivenciar a experiência de apresentação de trabalho sem as pressões acadêmicas, 

objetiva o empoderamento do estudante, bem como a escolha dos temas que mais os 

tocam; afinal, 

 

Na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra 

estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da escrita se dá a partir 

de palavras e de temas significativos à experiência comum dos alfbetizandos 

e não de palavras e de temas apenas ligados à experiência do educador. 

(FREIRE, 2000, p. 29) 

 

 O I Seminário GESTUS pedirá, juntamente com a apresentação oral, a 

confecção do trabalho em forma de artigo, pois esse estímulo, somado ao 

acompanhamento oferecido pela GESTUS, poderá animar o graduando a escrever sem 

medo um trabalho com mais fôlego. Sabemos que “não há fenômeno social mais 

complexo do que a comunicação” (HEINIG, 2003, p. 92) e que “cada um reflete, no 

texto truncado, as trancas pessoais e sociais” (HEINIG, 2003, p. 92). Levando isso em 

consideração, é impossível não retomar a sabedoria de Freire e perceber que sim, há um 

laço amarrando política e ensino; e também política e escrita. Nas palavras de Freire: 

“Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do processo 

educativo quanto negar o caráter educativo do ato político” (FREIRE, 2000, p. 23). 

 De algum modo, em algum momento, é preciso começar a escrever. Apostamos 

no I Seminário GESTUS como sendo um desses convites que podem ser tomados como 

oportunidade, afinal, trata-se de um ambiente diferente do acadêmico, porém, com 

propósitos parecidos. No entanto, os educadores que orientam o processo estão pautados 

pelos pressupostos da educação popular e sabem que, ali, professores e alunos aprendem 

e ensinam mutuamente. 

 Sobre os primeiros escritos, temos que: 

 
[...] são fruto da leitura de mundo, das imagens oferecidas pela sociedade que 

cerca cada um. [...] é preciso coragem, pois buscar a própria palavra implica 

passar por diferentes esforços: escrever, rasgar, reescrever, que multiplicam o 

envolvimento das diferentes partes do eu no processo de escrever. Durante a 

produção textual, é importante respeitar cada uma das partes do ser, fazendo-

as presentes nas sínteses que escreve. Somente se houver persistência, 

elaboração de rascunhos, será possível sair do primeiro estágio. É preciso o 
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esforço múltiplo do produtor, que deve fazer e desconfiar do que fez, refazer 

e desconfiar do que refez. Assim, a sua produção primeira dará partida para a 

outra, que também será feita e refeita. Entretanto, nada acontece por 

imposição, por mágica, é necessário tempo e espaço (HEINIG, 2003, p. 93). 

 

 O tempo de fazer e refazer é um tempo de críticas, auto-críticas, avaliações e 

julgamentos. Eis a importância de um coletivo estar reunido em torno da escrita: todos 

aprendendo juntos a encarar os trâmites da escrita. 

De modo mais amplo, o que a GESTUS pretende com este trabalho é formar 

“escritores-escreventes”.  Roland Barthes (2007) define o escritor como aquele que 

realiza uma função; para o escritor, escrever é verbo intransitivo e a literatura é um fim. 

Já o escrevente realiza uma atividade, é um homem transitivo. Para o escrevente, a 

palavra é um meio. Escritor-escrevente, para Barthes (2007), é um tipo bastardo cuja 

função é não menos que paradoxal. O escritor-escrevente coloca em evidência o caráter 

público da escrita, lida com as palavras de modo a usá-las e também a saboreá-las, 

simplesmente. O escritor-escrevente utiliza-se das palavras, mas não para mera 

serventia da comunicação; ele serve-se delas, serve a elas, empresta às letras um pouco 

da arte do seu viver. O escritor-escrevente conjuga essas diferenças e lida com as letras 

de modo a se ocupar da escrita como registro e como exercício de divertimento, trabalha 

a escrita e se deixa trabalhar por ela, faz uso dela não apenas para comunicar-se, mas 

para comunicar-se com sabor, com prazer.  

A escola ensina a ler e a escrever, é mestre no exercício do uso das letras, mas 

nem sempre o que a escola oferece segue produzindo efeitos na vida do estudante. Vale 

interrogar sobre os ecos da experiência com a escrita na vida do educando. Tão diversos 

são os ensinares, assim como os aprenderes. Múltiplos também podem ser os espaços 

para discutir as práticas de escrita.   

 Partimos do conceito de experiência. Já dizia Walter Benjamin em 1933: “as 

ações da experiência estão em baixa” (BENJAMIN, 1987, p. 114). A GESTUS quer 

recuperar essa perda, pois a nossa sociedade está sendo formada por indivíduos cada vez 

mais pobres em experiências comunicáveis. Na GESTUS quem pode/deseja ensinar, 

ensina; e o ensino parte sempre das experiências dos envolvidos. Afinal, fazemos coro 

com Benjamin quando este indaga: “Pois qual o valor de todo o nosso patrimônio 

cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” (BENJAMIM, 1987, p. 115). O 

que se busca com a articulação da Gestão Estudantil Universitária Integrar é não 

permitir aumentem os números das evasões de estudantes cotistas, bem como impedir 
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que a escrita seja um obstáculo, transformando-a em um instrumento de narrativa e 

empoderamento.  

 

3 Processos e resultados 

 

A construção coletiva que a GESTUS preconiza visa modos de viver mais 

sensíveis às práticas comunitárias. A escrita é discutida como um dos temas que mais 

gera resistência (podendo, inclusive, culminar em “desistência”) no percurso de 

formação acadêmica. A Oficina de Escrita GESTUS começou no início de 2014 com 

duas pequenas turmas de universitários oriundos de diferentes cursos – Agronomia, 

Geologia, Letras, História, Arquitetura, Biblioteconomia, entre outros. Coordenada por 

uma psicanalista formada em Psicologia e doutora em Literatura, a Oficina de Escrita 

focou na questão das travas da escrita e da intimidade (no caso, a falta dela) com a 

linguagem acadêmica. Uma das questões norteadoras desta prática foi: o que eu quero 

produzir quando eu escrevo? 

No eco desta pergunta, a Oficina de Escrita se posiciona contra o esvaziamento 

da escrita e da leitura na vida, ressaltando o viés da escrita como modo de 

posicionamento de um sujeito no meio em que vive – e destacando sempre que ambas, 

leitura e escrita, não são atos enclausurados nos ambientes de ensino e aprendizagem, 

mas sim, ferramentas na construção de um lugar de enunciação.  

A escrita, nos relatos dos oficinandos, aparecia inicialmente como aquilo que se 

busca evitar a todo custo, uma vez que, a princípio, pareceria mais fácil fazer uso da 

oralidade que escrever e construir academicamente um texto, o que implicaria em uma 

série de dificuldades: a utilização de primárias/secundárias, citações diretas/indiretas, 

referências, formatações, etc. O trabalho vem sendo norteado por esse viés: identificar 

os medos e procurar desconstruí-los. Aos poucos, a escrita torna-se menos 

amedrontadora e excludente. 

Nos perguntamos de modo recorrente: como eu lido com o erro? Como me 

reporto ao outro? Para quem eu endereço os meus escritos? Estas são indagações 

periódicas no fazer em Oficina, privilegiando justamente a coletividade neste jogo de 

compartilhamento de reflexões. 

 Muitas histórias que apareceram na roda dos encontros acabaram tendo incentivo para 

que se tornassem outra coisa: diante dos relatos dos participantes, narrando 

enfrentamentos e desafios difíceis, resolvemos escrever um livro.  
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 A experiência de esboçar um livro com o título “O que eu ensinei para a 

universidade” acontece há mais de dois anos, alinhavando escritos sobre relatos dos 

estudantes que deixaram o cotidiano de um pré-universitário comunitário e encontraram 

na universidade pública o olhar desviante dos colegas que ofereciam não parcerias, 

colaborações, mas sim, estipulavam uma relação de concorrência. Os ex-alunos do 

Projeto de Educação Integrar que participam da GESTUS ensinam algo para a 

universidade em cada pontuação que fazem diante das cenas de exclusão – por exemplo, 

professores que se negam a oferecer tradução para textos em outros idiomas ou então 

que exigem cotidianamente que sejam feitas cópias de longos livros e não 

disponibilizam o material no formato de arquivo no Moodle.  

 No entanto, ainda percebemos bastante resistência: alguns participantes 

prometem entregar escritos para o livro, mas não conseguem vencer as demandas do 

semestre acadêmico e/ou ainda acreditam que esteja faltando preparo para escrever algo 

para ser publicado. Escutando mais além dessas dificuldades, mapeamos pontos ainda a 

serem trabalhados no que diz respeito à auto-estima e à confiança no próprio escrito, 

bem como identificamos fantasias de medo em relação à recepção futura que poderá ter 

esse escrito. Como se trata de um livro de cunho biográfico, preferimos não apressar o 

tempo, e sim, deixar que as experiências operem as transformações necessárias para que 

cada sujeito se torne um verdadeiro escritor-escrevente (BARTHES, 2007). 

 Essa caminhada nos levou a uma outra experiência: surgiu a oportunidade de 

termos um programa de rádio em uma rádio comunitária local (Rádio Comunitária 

Campeche). Este convite surgiu a partir de uma entrevista em um programa dessa rádio, 

a qual foi concedida ao vivo por vários membros da GESTUS, relatando sobre o projeto 

e as experiências vividas na luta pela permanência dentro da universidade. 

 Até o presente momento, no qual estamos elaborando a gravação do nosso 

primeiro programa-piloto para a rádio, foi possível perceber que o encorajamento para a 

escrita talvez passe muito próximo do exercício de oralidade, a qual é muito bem aceita 

pelos membros da GESTUS e parece, às vezes, rivalizar com a escrita. Deste modo, 

vamos investir nessa experiência de tornar públicas as nossas histórias por meio do 

programa de rádio e, aos poucos, vamos socializar, via ondas sonoras, trechos desse 

livro que está sendo escrito. Afinal, devemos partir das experiências dos estudantes e 

esses preferem expor trechos de suas biografias oralmente. 

 Sendo assim, percebemos que tanto o projeto do livro quanto o projeto do 

programa de rádio (cujo nome deverá ser “Gestus Sonoros”, a estrear em breve) estão 
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imbricados em uma mesma meta: trabalhar a confiança na experiência, tal como Walter 

Benjamin nos anunciou, fazendo lembrar que a sociedade está ficando mais pobre na 

medida em que vai ficando sem narradores. Essa pobreza em questão é destacada a fim 

de ser combatida. Buscamos formar não apenas estudantes de sucesso, mas sim, 

estudantes capazes de tomar esse posto de narrador na sociedade, fazendo valer, em 

primeiro lugar – antes do diploma –, a sua experiência. 

A passagem por um pré-vestibular comunitário deixa marcas, em especial por 

meio dos ensinamentos sobre cidadania, presentes de forma incisiva em todas as 

práticas que a educação comunitária viabiliza. O maior desafio da GESTUS é prolongar 

essa caminhada, mostrando que há uma continuidade no percurso da educação: o 

vestibular não precisa significar uma ruptura com valores coletivos, mas sim, delimita 

apenas outro território para a mesma luta. Os projetos da GESTUS em relação à 

expressão escrita e também oral seguem e seguirão acontecendo com a meta de 

familiarizar o estudante com o uso da linguagem acadêmica e ir além, sem deixar de 

lado a função de testemunhar ali, no grupo, a construção de histórias e posições. 

 

4 Considerações finais 

 

Pouco se fala sobre os cursos pré-vestibulares populares dentro das 

universidades públicas catarinenses. Dentro de um panorama nacional, esses cursos 

populares ainda têm pouca projeção dentro da realidade universitária; e menos ainda se 

fala sobre a importância que eles podem ter no sentido de permitir e incentivar um lugar 

de fala que será buscado depois na universidade. 

A proposta de um acompanhamento pós-vestibular – na continuidade do pré-

vestibular popular – é não permitir que os trâmites da vida acadêmica desencorajem os 

sujeitos cotistas em suas lutas pela permanência. Em especial, a escrita pode ser, por 

assim dizer, um “inimigo oculto”: inicialmente ela não é percebida como um obstáculo, 

porém, aos poucos se revela como um dos pontos fragilizadores dos processos de 

inclusão propiciados pelas ações afirmativas. 

É preciso seguir, insistir, destacar o valor das experiências que cada sujeito traz 

consigo. É preciso, ainda, compreender que a escrita pode – e deve – ser um meio de 

alçar o sujeito na cidadania que lhe cabe, e jamais ser um elemento impeditivo nos seus 

caminhos. Para isso, as indagações acerca do universo que habita o escrever precisam 

ter lugar. 
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Resumo: O projeto de extensão LEME: Oficinas preparatórias para o ENEM - visa à 

preparação da comunidade são-borjense para o ENEM – Exame Nacional do Ensino 

Médio, através de oficinas preparatórias, tendo como público alvo estudantes de baixa 

renda que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública. O projeto 

tem como objetivo, além a preparação da comunidade para o ENEM, desenvolver a 

prática docente com os acadêmicos do curso de Ciências Humanas – Licenciatura da 

UNIPAMPA campus São Borja. Em sua primeira edição mais 50% dos concluintes 

foram aprovados em universidades.  

 

Palavras-chave: Ciências Humanas; ENEM; Oficinas. 

 

1 Introdução 

 

O projeto de extensão universitária LEME: Oficinas preparatórias para o ENEM 

iniciou suas atividades em abril de 2015, surgindo a partir de uma necessidade 

identificada por alunos do curso de Ciências Humanas - Licenciatura da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA) – campus São Borja. A UNIPAMPA está localizada 

em 10 municípios da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, região cujo nível de 

desenvolvimento era mínimo e por consequência gerava um deslocamento de jovens 

para as grandes cidades em busca de oportunidades de emprego e de cursos de 

graduação. A partir da implementação dos campi, os jovens começaram a enxergar 

oportunidades em suas cidades de origem, no entanto devido ao ensino público 

defasado, a chance de ingressar na universidade torna-se distante.  

Nesse sentido, o LEME surge como um meio de aproximação entre os alunos da 

escola pública e a UNIPAMPA, buscando assim apresentar-lhes os cursos, os projetos e 

as possibilidades de bolsas após o ingresso no ensino superior. Outro fator que motivou 

a criação do projeto é a viabilidade dos acadêmicos de Ciências Humanas 
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desenvolverem suas práticas didático-pedagógicas através da ministração de oficinas na 

área das humanidades e afins.  

O curso de Ciências Humanas - Licenciatura tem entre seus objetivos formar 

professores para suprir um déficit existente na área das humanidades na região da 

Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul e, sobretudo, formação de um profissional crítico, 

emancipado, ético e com um conhecimento sólido, cientifico e cultural. Além de que, o 

curso deve agir em consonância com a tríade da universidade - pesquisa, ensino e 

extensão -, buscando sempre proporcionar a comunidade um espaço para interação com 

a instituição de ensino. Cabe destacar que a Licenciatura em Ciências Humanas se 

baseia no conceito de simetria invertida, ou seja, hoje, estudante da docência; amanhã, 

docente estudante. Portanto, o papel do LEME na formação de professores é essencial, 

pois oportuniza um espaço de construção de novas metodologias que é essencial na 

formação docente, além de oportunizar o espaço direto com a sala de aula.  

O curso de Ciências Humanas - Licenciatura destaca-se através de suas práticas 

docentes que possibilita ao acadêmico o contato direto com a escola, no entanto não 

proporciona a regência antes do sexto semestre quando inicia o estágio supervisionado 

de regência. Em vista disso, o LEME supre a necessidade do contato com a sala de aula 

e, principalmente, com o desenvolvimento do licenciando em preparar aula, buscar 

relacionar a teoria com a prática, bem como ter um espaço onde a produção do 

conhecimento é realizada na forma de troca entre alunos da graduação e alunos do 

ensino médio que desejam adquirir conhecimentos para realização da prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

O projeto LEME se diferencia dos demais cursos pré-vestibulares por não 

oferecer todas as disciplinas, uma vez que o foco principal é desenvolver as habilidades 

na área das Ciências Humanas e Língua Portuguesa, No entanto, nossa diferença 

também segue se do fato que na UNIPAMPA - campus São Borja a única licenciatura 

existente é de Ciências Humanas. 

 A primeira edição do LEME aconteceu no ano de 2015 de uma forma bastante 

tímida, pois era uma iniciativa nova cidade, no campus e principalmente para os 

acadêmicos. A divulgação do processo seletivo aconteceu em todas as escolas que 

possuíam ensino médio na cidade, divulgação na rádio e outros pontos onde havia fluxo 

de estudantes.  

 Em 2015, foram abertas 30 vagas para alunos de escolas públicas cursando 

segundo ou terceiro ano do ensino médio e/ou que já houvessem concluído; e com renda 
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de até um salário mínimo e meio por pessoas. Essas vagas foram disputadas por cerca 

de 75 candidatos, que participaram de um processo seletivo dividido em três fases, 

sendo elas: a) produção de um texto sobre o porquê desejava participar do projeto 

LEME; b) entrevista com a Equipe Executora do projeto; e c) avaliação socioeconômica 

dos candidatos.  

 As aulas aconteceram de maio a outubro de modo intensivo, todos os sábados 

das 13h30min às 17h na UNIPAMPA - campus São Borja. Foram disponibilizados aos 

alunos apostilas desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de Ciências Humanas - 

Licenciatura e supervisionada por professores do mesmo curso, distribuídas de forma 

gratuita aos participantes do projeto. As oficinas
55

 ocorreram aos sábados, nos turnos da 

manhã e da tarde e os acadêmicos as dividem por áreas de conhecimento das ciências 

humanas: geografia, história, filosofia, sociologia, língua portuguesa e redação. Em um 

segundo momento, o projeto também buscou oferecer momentos de discussão com os 

envolvidos no projeto, o contato com alunos da rede pública de ensino, que se 

transformam em práticas úteis tanto para os estágios do curso quanto para a futura 

profissão dos acadêmicos.  

Foram oportunizados aos alunos do projeto LEME, conversas alunos 

participantes e acadêmicos de outros cursos do campus UNIPAMPA São Borja, no 

sentido de auxiliá-los na escolha profissional e também aproximá-los da realidade da 

Universidade. Além dessas, ocorreram oficinas de forma esporádica que buscavam 

despertar o sendo crítico nos alunos e apresentar os cursos dos dez campus na 

UNIPAMPA, bem como as possibilidades de ingresso. Dentre elas, podemos 

mencionar: conhecendo a UNIPAMPA, onde os alunos conheceram todos os espaços do 

campus São Borja e quais cursos mais usavam; possibilidades de ingresso no ensino 

superior; realização da inscrição do ENEM; oportunidades de bolsas após o ingresso no 

ensino superior e apresentação de todos os cursos do campus São Borja. 

 

2 O projeto LEME como prática de apoio pedagógico 

 

 Ao imaginar como é uma em uma graduação, muito são os pensamentos dos 

estudantes. Várias opções e uma decisão de grande importância a ser tomada. Nesse 

sentido, as licenciaturas nem sempre são o alvo principal da grande maioria dos 
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 Compreendemos por oficina a aula ministrada pelo acadêmico. Sendo elas em sua maioria realizada de 

forma expositivo-dialogada.  
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estudantes. Entretanto, quem busca por uma graduação, cujo grau seja a licenciatura, 

encontra uma nova perspectiva, principalmente quando se fala sobre professor, aluno e 

sala de aula.  

As licenciaturas, geralmente, buscam por uma formação profissional e 

acadêmica onde o educador proporcione um ensino reflexivo para seu aluno, no qual 

este tenha autonomia em seu pensamento e opinião, algo que desconstrua o velho 

paradigma: o professor como centro do saber. No curso de Ciências Humanas - 

Licenciatura da UNIPAMPA São Borja, não é diferente, pois no decorrer da graduação 

os acadêmicos buscam por um ensino reflexivo para seus futuros alunos.  

Entre as adversidades a serem enfrentadas pelos acadêmicos, a sala de aula é 

algo em que alguns encontram receio, considerando a pouca vivência que possuem com 

o ambiente escolar e a sala de aula. Desta forma, os estágios curriculares buscam 

colocar o acadêmico em contato direto com sua futura profissão, uma vez que o 

estudante tem a oportunidade de passar um determinado tempo exercendo sua futura 

profissão, vivenciando o cotidiano escolar.  

Ao falar da prática pedagógica, o projeto LEME vem com o propósito de trazer 

aos acadêmicos essa vivencia de estágio, colocando os mesmos como oficineiros no 

projeto, a fim de trazer a experiência de sala de aula para os futuros professores. 

Quando se fala em prática pedagógica, o professor se depara com os desafios, tais como 

o desenvolver do conteúdo, manejo de classe entre outros. Nesse sentido, a formação de 

professores torna-se algo continuado, visto que seu conhecimentos e sua formação, 

buscam trazer o melhor para seu aluno. Desta forma Vighi, expõe que: 

 

A formação dos professores implica em um conjunto de saberes incorporado 

ao longo da própria vida. Saberes estes que decorrem da sua inserção num 

contexto societário, das relações que vão se estabelecendo com pessoas e 

instituições várias. (VIGHI, 2000.p. 5) 

 

Nesse sentido, os profissionais constroem sua identidade ao longo da carreira, 

incorporando novos saberes, que se agregam ao processo formativo da identidade 

profissional. 

De acordo com Sacristán (1995), à docência pode ser definida como um 

conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores, constituindo 

a especificidade de ser professor. Quando referido ao comportamento, o professor, 

independente do ambiente em que esteja é alguém reservado, que não exagera nas 

palavras que profere e quase sempre aborda assuntos válidos em um ambiente social; 
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quanto a destreza, o educador, sempre passa por diversas situações que o desafiam, tais 

como salas exageradamente cheias, alunos desatentos e muitas vezes alunos que estão 

na sala de aula por obrigação e não pela vontade de obter conhecimento. Diante destes 

desafios, o educador acaba englobando todos os outros conceitos, inovando e cativando 

seu educando, mostrando ao aluno a importância do saber tanto para sua vida pessoal, 

quanto profissional. 

A partir do projeto LEME, o acadêmico é inserido na realidade escolar, uma vez 

que o projeto contempla um ambiente caracterizado como a sala de aula, com alunos 

oriundos das escolas da rede pública de ensino. Ao ingressar no projeto o acadêmico é 

recepcionado por um coordenador de área no qual designará um determinado tema, a 

partir disto, o então oficineiro
56

, elabora uma aula na qual será aplicado para os alunos 

do projeto, bem como será responsável pela aplicação deste. Esta experiência traz aos 

acadêmicos do curso de Ciências Humanas - Licenciatura, autonomia, bem como expõe 

os desafios e aspirações da profissão docente. 

A experiência trazida das oficinas do projeto LEME colocam o acadêmico em 

uma preparação concisa para a sala de aula, pois no momento em que o acadêmico 

coloca em prática sua aula planejada, este tem a possibilidade de avaliar, 

posteriormente, os pontos positivos e negativos em sua oficina, para que em um outro 

momento este possa retornar para a oficina com o intuito de obter êxito onde houve 

falha. Estas características se tornam de grande importância para o futuro profissional, 

pois quando o acadêmico estiver em estágio e posteriormente exercendo sua profissão, 

este contará com a experiência adquirida no projeto, tendo já trabalhado elementos 

significativos como a didática para a sala de aula, como o planejamento, disciplina e 

manejo de classe, bem como domínio de conteúdo e métodos para trabalhá-los. 

O LEME surge também como um espaço para pensar e repensar a educação 

tradicional, pois apesar de ter o objetivo de compartilhar com os alunos conhecimentos, 

afim de desenvolver habilidades e competências para a realização do ENEM, temos por 

foco em pensar em uma educação emancipadora. Ou seja, para além de restringir aos 

alunos a uma lista conteúdos que devem ser decorados, buscamos refletir sobre o 

porquê devemos aprender e qual a ideologia existente e determinado conteúdo.  

A educação brasileira por muito tempo valorizou o aluno que decorava os 

conteúdos e conseguia realizar na prova uma releitura das palavras do professor ou do 
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que estava escrito no livro didático. Nessa concepção de educação, valorizava-se mais o 

macro ao micro. Hoje, existem novas discussões que buscam ensinar os diversos 

conteúdo a partir da realidade do aluno. A Base Nacional Comum Curricular em 

diversos momentos discute a necessidade de aproximação dos conteúdos da realidade 

dos alunos, em especial a área de Ciências Humanas, uma vez que trabalha com um 

foco no humano seja através da história, da geografia, sociologia ou da filosofia. Cabe 

ainda destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam a necessidade de 

desenvolver o conhecimento que vá além da simples cópia do livro para o caderno. 

Vejamos: 

 

Somente quando se dá essa apropriação e transposição de 

conhecimentos para novas situações é que se pode dizer que houve 

aprendizado. Do contrário, o que se dá é um simplório mecanismo de 

memorização, através do qual os fatos, mas não as idéias, circulam de 

uma folha de papel a outra, do livro didático para o caderno e do 

caderno para a prova, caindo em esquecimento no dia seguinte, por 

não encontrarem ressonância nem fazerem sentido para quem lê, fala, 

ouve ou escreve. (PCN, 1999, p.11) 

 

 Portanto, as ações desenvolvidas no projeto LEME estão de acordo com as 

orientações nacionais, bem como possui um viés proposto por Paulo Freire de uma 

educação emancipadora que ajuda o aluno a ser liberto. A libertação que pregamos 

encontra-se baseada em um método onde o educando é o centro do processo de ensino 

aprendizagem, sendo assim todas as ações desenvolvidas devem buscar atender os seus 

interesses e suas necessidades.  

 

3 Metodologia 

 

 Inicialmente, o projeto teve sua fase de divulgação nas escolas da cidade de São 

Borja, a fim de cativar os estudantes para participarem do projeto, em um segundo 

momento, houve a pesquisa e construção das apostilas que foram utilizadas no projeto. 

Para a elaboração deste material, houve a cooperação dos oficineiros do projeto que 

tiveram orientação dos professores do curso de Ciências Humanas - Licenciatura. Foram 

elaboradas quatro apostilas, sendo de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, além 

das apostilas de Redação e Gramática. 

  As oficinas tiverem seu desenvolvimento de forma expositiva dialogada, 

contanto ainda, com o recurso a mídias para o desenvolvimento das mesmas. Optou-se 

pelo método expositivo dialogado, para que os alunos do LEME tivessem abertura e 



 
 

119 
 

participação no decorrer das oficinas. Isto torna-se essencial para que o aluno tenha 

autonomia em sua argumentação e um pensamento crítico, algo trabalhado que é 

desenvolvido no curso de Ciências Humanas da UNIPAMPA campus de São Borja. 

Salientando que as oficinas do LEME são desenvolvidas em diversos locais do campus, 

pois não compreendemos somente o espaço denominado sala de aula como um espaço 

para a produção e troca de conhecimento. 

 

4 Resultados  

 

 O projeto LEME finalizou suas atividades com 24 alunos, sendo considerados 

apenas os alunos que realizaram o simulado final do último dia de aula. Os concluintes 

também responderam um questionário
57

 de forma anônima para fazer a avaliação do 

projeto; algumas das questões que foram utilizadas no questionário iremos abordar de 

forma sucinta aqui nessa seção. A pesquisa tinha como objetivo principal fazer uma 

análise crítica da efetividade do projeto para os alunos e, a partir dela, criar as ações 

para a segunda edição do LEME. Mas, antes de dedicarmos a analisar algumas das 

perguntas oriundas da pesquisa, a partir de agora iremos demostrar o índice de 

aprovação dos alunos concluintes do LEME. Dos 24 alunos que finalizaram a primeira 

edição, 13 conseguiram ser aprovados em Universidades Federais através do Sistema de 

Seleção Unificada (SISU); 02 aprovados com bolsa 100% no Programa Universidade 

para Todos (PROUNI) e também aprovados no SISU. 05 estavam cursando o segundo 

do ensino médio e, portanto não poderiam concorrer a bolsas em universidades e 04 não 

conseguiram ser aprovados em nenhum programa. Com esses resultados observamos 

que mais de 50% dos alunos que participaram do projeto LEME em 2015 conseguiram 

entrar em um curso de graduação nas mais diversas áreas, a citar algumas:  Ciências 

Humanas, Farmácia, Ciência Política, Filosofia e etc. 
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As informações encontram-se arquivadas na documentação do projeto LEME: Oficinas preparatórias 

para o ENEM referente a edição de 2015. Foram realizadas 15 questões, seguindo a ordem: 1- Avaliação 

do projeto. 2- Avaliação dos oficineiros. 3- Sugestões ao projeto. 
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 Retornando a avaliação da pesquisa, selecionamos seis questões que julgamos 

mais pertinentes e que mostraram erros e acertos do projeto em sua primeira edição para 

realizarmos uma breve discussão sobre os resultados do LEME. Todas as respostas 

foram levadas para a reunião final com todos os oficineiros do projeto e coordenação, 

onde foram debatidas e traçadas estratégias para o ano de 2016. 

 Pergunta 01 - Atribua uma nota ao projeto LEME: A média da nota atribuída ao 

projeto pelos alunos foi 8,8.  

 Pergunta 02 - Como você avalia o material utilizado pelos oficineiros: A média 

atribuída foi 8,9.  

 Pergunta 03 - O projeto conseguiu contribuir para seu preparo para o ENEM? 

A resposta foi: para 65% dos alunos o LEME contribuiu para seu preparo, já para 35% 

foi apenas de forma parcial.  

 Essas respostas permitiram a Equipe fazer uma análise sobre sua trajetória no 

ano de 2015 e detectar alguns erros, sendo eles: a ministração de aulas para explanação 

do conteúdo não levando em consideração que os alunos já estudaram o conteúdo em 

sua sala de aula regular. Nesse sentido, a equipe em uma reflexão crítica chegou a 

conclusão que necessitamos ministrar as aulas com caráter de revisão, dinâmicas e com 

foco basicamente em questões do ENEM e através delas buscarmos despertar nos 

alunos o senso crítico. Outro fator avaliado pela Equipe foi a tardia entrega dos 

materiais. Este atraso justifica-se por ser a primeira vez que dedicávamos a produção de 

materiais didáticos a nível de apostila, mas salientamos a qualidade na produção dos 

mesmos.  

 Pergunta 04 - Você acredita que o projeto LEME deve continuar em 2016? A 

resposta foi unânime por parte dos alunos: sim.  

 Pergunta 05 – Através das conversas com os oficineiros, acadêmicos de outros 

cursos, técnicos da UNIPAMPA e o passeio pelo campus, você conheceu a realidade da 
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universidade pública? Para 75% dos alunos o LEME contribuiu para ao conhecimento 

da realidade da universidade pública; para 20% de forma parcial e para 5% não 

contribuiu.  

 Com base nessas duas respostas, é possível compreender que o projeto alcançou 

de forma significativa seu objetivo que era preparar os alunos para o ingresso no ensino 

superior, bem como no auxílio para o conhecimento da realidade da UNIPAMPA. O 

ponto de partida para nossas ações do próximo ano será uma tentativa estratégica de 

ampliar nossos horizontes e levarmos os alunos para conhecerem os demais campi da 

instituição. Cabe aqui destacar que devido a multicampia a UNIPAMPA não é 

reconhecida pelos 64 cursos de graduação que oferece, mas apenas focam nos cursos 

que têm na cidade.  

 Pergunta 06 - Deixe elogios, sugestões e/ou críticas ao projeto LEME. 

Sugestões: “As oficinas deveriam ser mais dinâmicas, buscando uma linguagem mais 

clara aos alunos. Também deveriam ser ofertadas oficinas durante a semana. Ampliação 

para outras além das Ciências Humanas. Apostilas no início do curso. Mais debates das 

questões do ENEM. Mais dias de aulas. Mais debates.” Elogios: “Ótima iniciativa dos 

todos os envolvidos, notável envolvimento de quase todos os oficineiros. Índice alto de 

aproveitamento, excelente oficineiros e boas explicações do conteúdo. Aprendi a 

construir uma redação. Ótima oportunidade para construir amizade e conhecimento. 

Abriu minha mente para novos horizontes. Abriu meus pensamentos, vi novas 

possibilidades, me interessei por conteúdos que nunca imaginei. Disponibilidade dos 

oficineiros”. 

 As contribuições deixadas pelos alunos da primeira edição são de grande 

subsídio  no processo de formação que nós futuros professores estamos enfrentando, 

pois a docência necessita de um processo de constante renovação e alteração de 

metodologias para que efetivamente exista uma produção de conhecimento. Desta 

forma, quando somos cobrados a trazer questões do ENEM para a sala de aula é um 

reflexo de uma inexperiência no sentido de preparar os alunos para este exame. Após 

essa reflexão foi necessária a produção de uma material didático voltado 

exclusivamente para o foco do projeto, ou seja, a aproximação dos conteúdos para a 

realidade do ENEM. Os debates questionados pelos oficineiros, ou seja, onde 

estimulamos nos alunos sua argumentação demonstrou a necessidade da ampliação do 

tempo, pois além de contribuir na formação crítica dos alunos, é uma forma efetiva de 

produção de conhecimento entre educadores e educandos. Posto isso, identificamos a 
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necessidade de ampliação da carga horária de cada oficina para que os debates sejam 

mais efetivos. Possibilitando a troca de experiência entre os alunos, valorizando o 

pensamento crítico e (des)construindo conhecimento.  

 Os elogios atribuídos aos oficineiros e ao projeto são de extrema importância 

para a formação dos futuros docentes, pois como afirma Pedro Demo, em Educar pela 

Pesquisa (1996), é preciso que o professor leve ao seu aluno sua produção para a sala de 

aula, buscando apresentar a este que existe um processo na construção do saber, além de 

dificuldades que é comum a todos no processo de aprendizagem. Nesse processo de 

ensino-aprendizagem, Demo ainda destaca a necessidade do professor entender o aluno 

como seu companheiro de trabalho e participante de aprendizagem coletiva, onde ambos 

estarão desenvolvendo habilidades juntos e produzindo conhecimento em equipe. Dessa 

forma, o projeto LEME é um marco no desenvolvimento dos licenciados por 

proporcionar o espaço da troca e da produção em parceria com os alunos, pois muitos 

dos oficineiros sempre desejaram ser professores, mas nunca entraram em uma sala de 

aula para ministrar uma aula.  

 Com a análise da pesquisa conclui-se pela necessidade da continuação do projeto 

LEME no ano de 2016, bem como a incorporação das sugestões dos alunos e das 

oriundas de nossas autorreflexões.  

 

6 Considerações finais 

 

 Ao analisar de forma crítica o projeto LEME, percebe-se que há muito ainda 

para ser feito, mas que traz de forma satisfatória as metas estabelecidas pelo projeto 

tanto com alunos quanto com os acadêmicos envolvidos. Percebe-se ainda que o projeto 

LEME cumpre com alguns aspectos trabalhados no curso de Ciências Humanas - 

Licenciatura, como o de propor um ensino crítico para seus alunos, onde estes têm um 

pensamento autônomo sobre temas da atualidade, bem como os fatos históricos. Nesse 

sentido, o projeto LEME contempla a prática pedagógica da sala de aula, 

proporcionando aos envolvidos no projeto, experiência e prática, as quais podem ser 

usadas posteriormente no uso de sua profissão. 

 No decorrer do projeto, ainda foi possível identificar a satisfação por parte dos 

alunos envolvidos, sendo que dos 24 participantes que concluíram a primeira edição do 

projeto, 13 obtiveram aprovação em universidades, tanto públicas quanto privadas. 
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Também foi avaliado, em uma etapa final, a participação dos oficineiros , sendo que 

estes obtiveram um rendimento satisfatório segundo os alunos envolvidos. 

 Por fim, o projeto LEME, contribui com a formação dos acadêmicos do curso de 

Ciências Humanas – Licenciatura, bem como ofertou de forma simples conhecimento a 

comunidade estudantil da cidade de São Borja, ficando evidenciado a efetividade do 

projeto, sendo esta a aprovação dos participantes no ensino superior. 
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Resumo: O Pré-Universitário Ousadia Popular é um dos diversos cursos pré-

universitários populares que compõem os contextos de atuação do Programa de Auxílio 

ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior, PAIETS/FURG, auxiliado pela 

coordenação do Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões e Saberes da 

Educação Popular e Saberes Acadêmicos. O programa tem o intuito de contribuir 

principalmente com o ingresso das camadas populares no ensinos superior e técnico. 

Diante da proposta de desenvolver a extensão (junto ao ensino e pesquisa) no horizonte 

da Educação Popular, assume-se a intenção de que outros grupos sociais acessem os 

espaços formativos que lhes são negados historicamente.  

 

Palavras-chave: Educação Popular; Ousadia; Extensão. 

 

1 Introdução 

 

O Pré-Universitário Ousadia Popular é um dos nove cursos pré-universitários 

populares que constituem os contextos de atuação do Programa de Auxílio ao Ingresso 

nos Ensinos Técnico e Superior, PAIETS/FURG. O programa surgiu em 2007 com a 

pretensão de contribuir com o ingresso das camadas populares nos ensinos superior e 

técnico, mas, sobretudo, em seu desenvolvimento, buscou instigar a partilha dos saberes 

e experiências numa formação não só acadêmica como também social. A partir da 

proposta de desenvolver a extensão (junto ao ensino e pesquisa) no horizonte da 

Educação Popular, é assumida a intenção de que outros grupos sociais acessem os 

espaços formativos que lhes são negados historicamente. O Programa de Educação 

Tutorial (PET) Conexões e Saberes da Educação Popular e Saberes Acadêmicos auxilia 

na coordenação desses cursos e articula juntamente a proposta do PAIETS. 

                                                           
58

Acadêmico do curso de graduação em História Bacharelado e bolsista PET – Conexões dos Saberes da 

Educação Popular e Saberes Acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Coordenador 

e educador no curso pré-universitário Ousadia Popular, de São José do Norte. E-mail: 

matheusmedeirosoliveira7@gmail.com. 
59

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG). maricosta_jd@hotmail.com. 
60

Doutoranda em Educação Ambiental pelo PPGEA. Colaboradora do PET - Conexões dos Saberes da 

Educação Popular e Saberes Acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

lisianecostaclaro@hotmail.com.  

mailto:matheusmedeirosoliveira7@gmail.com
mailto:maricosta_jd@hotmail.com
mailto:lisianecostaclaro@hotmail.com


 
 

125 
 

O presente estudo possui a finalidade de abordar as experiências obtidas nesse 

contexto de atuação, o Pré-Universitário Ousadia Popular que tem como base de suas 

práticas uma perspectiva de Educação Popular. Objetiva-se compreender como o curso 

Pré-Universitário Popular Ousadia composto por inúmeros jovens oriundos do Ensino 

Médio Politécnico, e outros tantos oriundos do Ensino Médio Tradicional, enfrenta o 

desafio de lidar e repensar uma abordagem teórico e prática que se aproxime do caráter 

multidimensional presente tanto na concepção da Politecnia, quanto na da Educação 

Popular.  

Acreditamos que Politecnia e Educação Popular caminham juntas para a 

inclusão de distintos sujeitos no processo de emancipação e de (auto) formação. Diante 

disso percebeu-se que neste contexto a prática dos educadores tem como objetivo 

principal a formação humana dos sujeitos educandos para a vida. Politecnia, nesta 

abordagem, se entende na compreensão da interdisciplinaridade e como ela está 

vinculada ao contexto; como se dá a relação de distintos saberes (saberes de áreas 

cientificas e saberes populares), a partir do campo do conhecimento em que atua o 

educador. Além da busca do entendimento de como outros educadores procuram 

alcançar seus objetivos dentro do contexto, ou seja, como o educador compreende as 

suas próprias metodologias realizadas dentro desse espaço educativo. Os sujeitos 

colaboradores do estudo são educadores populares que atuam em diferentes áreas do 

conhecimento. Tais sujeitos estão com sua graduação em andamento, ou já se 

encontram formados, porém atuam no contexto, por se identificarem com a Educação 

Popular. 

 

2 A Ruptura do Sistema Tradicional 

 

Atualmente, é possível depararmo-nos com duas realidades diferentes no Ensino 

no Brasil: conquistas e perdas que nos fornecem diversas experiências, diversos saberes, 

diversos olhares, sobre uma mesma ação. Nessas situações é possível encontrar muitos 

brasileiros cursando uma graduação. E outros tantos decepcionados com o tradicional 

sistema de ensino e aprendizagem de nosso país. Neste mesmo viés também é possível 

encontramos muitos sujeitos que ao terem o direito à escolarização tolhido não 

concluíram. Esses últimos muitas vezes saturados com o tradicional método 

educacional, simplesmente desistem do mesmo, e partem para o mercado de trabalho.  
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Ao identificarmos tais realidades, buscamos construir elementos que rompessem 

com esse tradicional sistema através do denominado Pré-Universitário Ousadia Popular, 

afetuosamente chamado por todos que o conhecem de Ousadia ou Ousadia Popular.  

O Ousadia foi criado por acadêmicos de cursos de licenciatura FURG em janeiro 

do ano de 2009. Tal contexto ocorre no município de São José do Norte, que fica 

localizado numa península entre o Oceano Atlântico e a Laguna dos Patos, no extremo 

sul do Rio Grande do Sul, distante cerca de 370 quilômetros de Porto Alegre. 

O pensamento de se criar um contexto popular no município surgiu através do 

compartilhamento de ideias entre os estudantes da universidade e moradores do 

município e ganhou força pela experiência que já existia de outros cursos populares 

existentes na cidade vizinha, Rio Grande. Com essa proposta deu-se início o “Ousadia 

Pré-Vestibular”. O Ousadia foi o pioneiro no município nortense, devido a conjuntura 

social da época em que foi criado tais como as dificuldades socioeconômicas, bem 

como a falta de oportunidade para os jovens, que em sua maioria eram da zona rural, de 

continuar seus estudos para uma formação mais específica (nível técnico ou superior).  

O projeto já alterou sua coordenação algumas vezes, contudo atualmente conta 

com dois jovens, um sendo ex-educando de um contexto popular (o PAIETS Cassino). 

O Ousadia, que teve seu nome alterado devido à troca do sistema de avaliação para o 

ingresso nas graduações, hoje é chamado de Pré-Universitário Ousadia Popular. Tal 

contexto tem por objetivo ampliar as possibilidades de acesso e permanência de 

estudantes da camada popular às Instituições de Ensino Superior.  Junto a isso, ocorre a 

contribuição junto aos futuros ou já formados licenciados e bacharéis, possam conhecer 

um pouco mais a vivência pedagógica, no interior de uma sala de aula.   

Ainda neste contexto, encontramos pessoas de distintas idades, de adolescentes a 

adultos, que em grande parte são jovens concluintes de um Ensino Médio Politécnico ou 

adultos que já passaram pelo Ensino Médio Tradicional, e vêm de uma base distinta, na 

qual as disciplinas curriculares aparecem um tanto quanto dissociadas de sua realidade, 

bem como dissociadas entre si. Diante dessa perspectiva de possível divergência, de 

choque entre diferentes maneiras de abordagem dos conhecimentos e vivências que 

cada um traz consigo, busca-se lidar com uma nova abordagem que se aproxime do 

caráter multidimensional presente na concepção da politecnia. Assim, questiona-se: há 

elementos de uma educação politécnica no pré-universitário em evidência?  

Percebeu-se que nesses contextos a concepção de Educação Popular e Politecnia 

atuam de forma conjunta para que estes sujeitos reconheçam-se sujeitos de/com direitos. 
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 Neste rumo, foram feitas entrevistas semiestruturadas, com educadores do Pré-

Universitário Ousadia. As questões tinham seu enfoque na compreensão da 

interdisciplinaridade e como ela está vinculada ao contexto; como se dá a relação de 

distintos saberes (saberes de áreas científicas e saberes populares), a partir do campo do 

conhecimento em que atua o educador. Além da busca do entendimento de como outros 

educadores procuram alcançar seus objetivos dentro do contexto, ou seja, como o 

educador compreende as suas próprias metodologias realizadas dentro desse espaço 

educativo.  

Os sujeitos colaboradores do estudo são educadores populares que atuam em 

diferentes áreas do conhecimento. Tais sujeitos estão com sua graduação em 

andamento, ou já se encontram formados, porém atuam no contexto, por se 

identificarem com a Educação Popular. 

 

3 História do Ousadia Popular 

 

A iniciativa do pré-universitário teve sua origem numa época que para se 

ingressar na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, o processo de seleção ainda 

era vestibular. Os estudantes que já haviam ingressado na universidade, perceberam a 

necessidade de criar no município de São José do Norte, no qual residiam, um curso 

preparatório para o vestibular. Acreditavam que esta era a oportunidade de outros 

moradores, também oriundos da camada popular, de ingressar numa universidade 

pública e gratuita.   

A partir disso, deu-se início ao Ousadia Popular, um projeto de extensão que une 

os conhecimentos teóricos desenvolvidos na universidade com a vivência educativa 

docente, na tentativa de formar não apenas profissionais com experiência na área, mas 

também  sujeitos transformadores e comprometidos com a sociedade em que vivem. 

O Pré-Universitário, Ousadia Popular foi o primeiro contato com a Educação 

Popular naquele local. Percebemos logo de início, até mesmo pelo fato de não sermos 

avaliados de forma quantitativa ou numérica, que o método de compartilhar o saber 

naquele local seria diferente do que estávamos acostumados. A forma de ensinar de 

todos os educadores, embora muitas vezes diferente, refletia a busca por um mesmo 

interesse, o aprender mútuo.  A partir das práticas dos educadores, nos lembramos de 

nos encontrarmos com diversas disciplinas que já havíamos estudado, mas que criamos 

uma maior afinidade quando nos deparamos com elas sendo intensamente relacionadas 
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com o nosso cotidiano, e com as nossas experiências, como é feito na Educação 

Popular.  

 

E o que dizer, mas sobretudo que esperar de mim, se, como professor, não me 

acho tomado por este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto de 

querer bem, às vezes, à coragem de querer bem aos educandos e à própria 

prática educativa de que participo. Esta abertura ao querer bem não significa, 

na verdade que, porque professor, me obrigo a querer a todos os alunos de 

maneira igual. Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não 

tenho medo de expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira 

que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, 

numa prática específica do ser humano. (FREIRE, 2009. p.141).  

 

Foi neste ambiente, onde notamos a importância dos laços afetivos entre 

educador e educando. Nesse contexto, hoje, percebemos que pertencemos a algo maior. 

Identificamos a importância de nos reconhecermos enquanto educadores populares, que 

só se tornam completos no momento em que compreendemos que as relações com os 

educandos que nos rodeiam podem ser afetuosas. A prática educativa só é válida no 

momento em que a atenção daqueles que buscam o saber é conquistada, porém esta 

procura pelo saber deve vir de ambas as partes, ou seja, não é só o educandos que 

devem procurar, mas o próprio educador também. Destacamos aqui o quão importante é 

o ambiente em que estes educadores e educandos estão inseridos, consideramos 

necessário ter um ambiente e uma estrutura física de apoio a estes dois lados. 

Podemos problematizar a origem da palavra educação: a palavra educação vem 

do latim educare e tem como significado "instruir". Ao pensar em Educação Popular, 

pensamos em uma totalidade, que busca preparar um sujeito mais crítico e pensador 

para a atual conjuntura de sociedade capitalista em que vivemos. Tal pensar se 

fundamenta no referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, que nos fala em uma 

educação afirmativa.  

Nessa perspectiva observou-se que se tinha uma busca por uma forma linear e 

compacta na partilha do saber de cada sujeito, devido a essa forma padrão de partilhar o 

saber percebeu-se que, neste sentido, pondera-se que a Educação, na configuração da 

sociedade capitalista, está a serviço da reprodução de uma ideologia dominante.  

Neste sentido Brandão escreve: 

 

A educação popular emerge como um movimento de trabalho político com as 

classes populares através da educação. Diante de um modelo oficial de 

educação compensatória, a educação popular não se propõe originalmente 

como uma forma ‘mais avançada’ de realizar a mesma coisa. Ela pretende ser 

uma retotalização de todo o projeto educativo, desde um ponto de vista 

popular. (BRANDÃO, 2006, p.75). 
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Convivendo cotidianamente neste contexto, inúmeras são às vezes em que nós, 

educadores, estamos muito além de ministrar "aulas", estamos a viver a realidade do 

Pré-Universitário Ousadia e de seus educandos, sobretudo, aprender nesse processo 

dialógico e humanizador. Com relação à compreensão sobre a interdisciplinaridade, os 

educadores acreditam que a interdisciplinaridade está presente em sua prática. Segundo 

muitos dos educadores, a interdisciplinaridade está presente no momento em que realiza 

a “relação entre disciplinas e linhas temáticas de discussão”. Esse pensamento vai de 

encontro ao conceito de interdisciplinaridade colocado pelo autor Japiassu (1976) que 

afirma que a interdisciplinaridade está presente na “combinação de duas ou mais 

disciplinas que visão a compreensão de um objetivo final”.  (pag. 13) 

Para a educadora Laureci, que realizava os encontros de história, é possível sim, 

relacionar diferentes saberes, ela nos fala da relação que traz para a sala de aula do 

saber-fazer com o saber empírico e o saber cientifico. Com essa fala podemos perceber 

que ocorre por parte dos educadores uma consciência que leva em conta os saberes que 

cada educando traz consigo para a sala de aula. 

Outro relato relevante foi o do educador de filosofia Éwerton, que afirmou: 

 
Quando pela primeira vez entrei na sala de aula como educador em filosofia, 

pelo projeto Ousadia, no Colégio São José, comecei estabelecendo a seguinte 

e única condição: não estamos aqui unicamente pela aprovação no vestibular. 

Mas, por que iniciar assim um curso pré-universitário? Porque se apresenta a 

nós uma educação vocacionada a servidão e para o operacionismo. Nessa 

prisão, perdemos pessoas com potencial para a construção de um mundo 

melhor. O sistema brasileiro de educação, seja público ou privado, está 

impregnado por uma ideologia mercantilista de um Estado totalitário para 

diversidade de pensamentos, inflige como sinônimo à educação: o trabalho e 

o academicismo. Educar para o sistema público de educação é preparar para o 

mercado de trabalho. Educar para o sistema privado é inserir o aluno na 

universidade. A bifurcação educacional apresenta dois caminhos: a servidão 

voluntária ou a universidade operacional. Por isso a necessidade de projetos 

como o Ousadia - engajado com a ruptura deste sistema tradicional de 

educação. Um lugar aberto ao diálogo e a diversidade de pensamentos - um 

projeto disposto a derrubar barreiras que impedem uma educação mais 

humana e menos sistemática, capaz de produzir através da educação o bem 

estar social e a formação de um mundo melhor. 

 

  A educanda Karoline comenta sobre sua visão de excelência da proposta, sendo 

uma oportunidade para o aperfeiçoamento ou preparação para quem vai cursar o ensino 

superior, por exemplo. A atividade parte do princípio da abordagem dos assuntos 

relacionados ao ENEM, onde se busca um modo que os educandos se sintam mais a 

vontade e cada vez mais encorajados para encarar os obstáculos da vida. Ainda afirma 

que os educadores se disponibilizam mesmo tendo seus compromissos e agenda muitas 
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vezes cheia por conta da faculdade e que não medem esforços para tal atividade e 

muitos se deslocam de Rio Grande para São José do Norte com muito gosto e vontade 

de fazer a diferença. 

A partir das respostas dos educadores, foi possível perceber que em sua maioria 

objetivam trazer para a sala de aula a realidade do educando e a partir delas 

problematizar com a sua área de atuação, sempre que possível fazendo interligações 

com outras áreas do conhecimento.  

Assim, percebe-se que existe uma aproximação entre a concepção de Politecnia 

e a Educação Popular, principalmente no campo da interdisciplinaridade, observado a 

partir do que é recorrente nas respostas dos educadores. Todavia destacamos como fonte 

principal para atingir a busca de objetivos, o diálogo, pois, segundo os educadores 

entrevistados, o diálogo é a base para a busca por um sujeito mais crítico e ativo e não 

apenas passivo diante de sua realidade. 

 

4 Nossos horizontes 

 

O estudo realizado, assim como o embasamento teórico-metodológico do 

PAIETS, parte da concepção de Educação Popular entendida junto a Brandão (2006) e 

Freire (1987). Por meio dessa proposta, compreendemos: 

 
A educação popular é a negação da negação. Não é um “método 

conscientizador”, mas é um trabalho sobre a cultura que faz da consciência 

de classe um indicador de direções. É a negação de uma educação dirigida 

aos setores "menos favorecidos da sociedade” ser uma forma compensatória 

de tomar legítima e reciclada a necessidade política de preservar pessoas, 

famílias, grupos, comunidades e movimentos populares fora do alcance de 

uma verdadeira educação. (BRANDÃO, 2006. p.89). 

 

 Nesse sentido, as práticas do Ousadia Popular, bem como as dos demais 

contextos que compõe o Programa em evidência, assumem um horizonte educativo 

transformador. 

O grupo PET além de estar presente nos contextos do PAIETS, realiza 

formações semanais. A maioria dos petianos são egressos dos cursos e atualmente 

coordenam os pré-universitários; sua ação é conjunta a educadores populares de 

diversos campos de saber. A maioria dos cursos ocorre com parceria das escolas 

públicas e cada espaço tem autonomia de contemplar a demanda de sua comunidade 

local para o acolhimento dos educandos. Esse processo é realizado através de 
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entrevistas dialógicas, compreendendo quesitos como vulnerabilidade socioeconômica, 

interesse e disponibilidade dos mesmos, sobretudo, o sentido de pertença junto ao bairro 

em que reside. 

 

5 Considerações  

 

 O Ousadia Popular na cidade de São José do Norte, conta no ano de 2016 

com as disciplinas do currículo de Ensino Médio. É constituído por mais de 30 

educandos e 11 educadores, bem como permanece no espaço físico do seu princípio, o 

Instituto São José. O curso já está em seu sétimo ano de atuação. Além do crescente 

número de aprovações da camada popular desse espaço no contexto do ensino superior, 

compreendemos a ação crítica dos sujeitos que auxiliam no processo da constituição do 

pré-universitário como um espaço participativo que contraria a lógica de uma "ética do 

mercado", em coerência a "ética da vida humana”. 

Os laços que aqui se constituem são de fundamental importância para o bom 

andamento e funcionamento da prática de extensão. A partir do passar do tempo a 

amizade vigora e as relações interpessoais, educando com educador, se fortalecem e 

permitem um maior fluxo de partilha de saberes. As iniciativas deixam de ser unilaterais 

e passam a surgir a partir dos educandos, como foram as inúmeras sugestões para 

atividades em aula ou simplesmente momentos para confraternização, como foi o caso 

do “arraial” junino que foi proposto por eles e muito bem acolhido pelos educadores, 

escola e coordenação.  

A constante avaliação coletiva e a discussão transparente com relação aos rumos 

de cada semestre, por exemplo, de cada alteração, dentre outros fatores são abordados 

pessoalmente e à distância, através de grupos nas redes sociais entre educadores para 

acertos e planejamentos educativos e pedagógicos e grupos nas redes sociais com os 

educandos para agilizarmos o alcance da informação e adiantarmos discussões. Isso 

vem tornando-se uma marca registrada do Ousadia, onde as interações quebram as 

barreiras da formalidade e tornam-se familiarizadas para cada indivíduo envolvido. 
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Figura 1: “Arraial” junino do Ousadia Popular em 2016. 

Fonte: Keven Rafael Martins Guimarães. 

 

Percebe-se que a intenção de construção coletiva de consciência crítica rumo a 

outra sociedade sem a lógica opressiva tem surtido efeitos positivos. Ao participar do 

espaço educativo, compreende-se que as perspectivas dos educandos geralmente são 

ampliadas, ultrapassado a perspectiva de ingresso na Universidade, mas buscando 

constituir uma sociedade mais justa e solidária de maneira a acreditarem nos seus 

sonhos e que possam alcançá-los das mais diversas maneiras. Hoje há egressos que 

retornam aos cursos como petianos ou educadores e isso só enfatiza esta análise. Assim, 

o Programa incentiva a formação coletiva que permita o acesso das camadas populares 

nos espaços historicamente negligenciados.   
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SAIR DA LITERATURA PELA LITERATURA: COMPLEXIZAÇÕES SOBRE 

A ORGIA SOCIETAL CONTEMPORÂNEA 

 

Anderson Proença de Andrade
61

 

 

Resumo: O artigo, escrito a partir de encontros do projeto Ficção brasileira 

contemporânea, destinado a educandos do Pré-Universitário Popular, complexibiliza a 

orgia societal apresentada pelo texto literário contemporâneo. Por meio da sinergia entre 

o texto literário e considerações teóricas de Agamben, Vattimo, Lyotard, Butler, 

Preciado, Maffesoli, Deleuze e Guattari, sublinha-se a insurgência de um novo corpo, 

um corpo, que sob a égide do hedonismo e da desterritorialização, questiona os 

substancialismos e aposta em novas formas de se relacionar eroticamente. 

 

Palavras-chave: literatura; orgiasmo; socialidades. 

 

1 A complexidade da ficção brasileira contemporânea 

 

De identidades fraturadas, de corpos em violência e paixão: a urbe apresentada 

pela ficção brasileira contemporânea trepida na instantaneidade e na urgência. Dos anos 

60 até o momento, grandes nomes se destacaram e surgiram. Rubem Fonseca, João 

Gilberto Noll, André Sant’Anna, Luiz Ruffato, Fernando Bonassi, Ferréz, Marçal 

Aquino, Daniel Galera, Lourenço Mutarelli e Marcelino Freire: em todos eles a crítica 

brasileira tem verificado a intenção de sugerir uma urgência e uma instantaneidade sem 

igual na literatura brasileira. Além disso, inovam ao construírem enredos que facilmente 

emanam encorpado hedonismo e que não querem personagens a domicilio, mas imersos 

na linguagem das esquinas de penumbra. Trata-se de produções que não pretendem 

oferecer quadros convencionais de um burguesismo que data do século XIX, ancorado 

no tripé progresso, trabalho e racionalismo.  

Essa dissonância guarda relação com a ideia de contemporâneo defendida pelo 

filósofo italiano Giorgio Agamben. De acordo com Agamben (2009), ser 

contemporâneo não é sinônimo de ser atual. Ao resgatar a importância do acerto de 

contas com o tempo e da paixão pelo presente - prismas defendidos por Nietzsche –, 

além de uma ideia de Roland Barthes - “o contemporâneo é o intempestivo (apud 

AGAMBEN, 2009, p. 58)” -, Agamben entende que “pode-se dizer contemporâneo 

apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte 
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da sombra, a sua íntima obscuridade” (2009, p.63-64). Nesse sentido, “contemporâneo 

é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever 

mergulhando a pena nas trevas do presente” (2009, p. 63).   

Recentemente, em Ficção brasileira contemporânea, o crítico literário Karl Erik 

Schøllhammer revisitou a teoria de Agamben e direcionou-a para a ficção brasileira 

contemporânea. Ser um ficcionista contemporâneo é comprometer-se em flagrar, em 

flashes e estilhaços, o não convencional, o insuspeito, o obsceno, o ilícito, o interdito. 

Ser contemporâneo é não incidir luz nas questões sociais mais perceptíveis, mas nas 

“zonas marginais e obscuras do presente”, nas frinchas e brechas das socialidades. 

(SCHØLLHAMMER, 2011, p.10). A sublinhar o dinamismo e a urgência dos enredos, 

além dos múltiplos significados da palavra “vingar”, Schøllhammer entende que a 

ficção brasileira contemporânea tem fins e objetivos precisos, concretos, desponta 

enquanto 

 

escrita que tem urgência, que realmente “urge”, que significa, segundo o 

Aurélio, que se faz sem demora, mas também que é eminente, que insiste, 

obriga e impele, ou seja, uma escrita que se impõe de alguma forma. Ao 

mesmo tempo, trata-se de uma escrita que age para “se vingar”, o que 

também pode ser entendido, recuperando-se o sentido etimológico da palavra 

“vingar”, como uma escrita que chega a, atinge ou alcança seu alvo com 

eficiência. (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 11). 

 

As produções da ficção brasileira contemporânea, refletem, em termos de escrita 

e enredos, o pós-modernismo e a pós-modernidade. Nesse sentido, produções como as 

de André Sant’Anna, Lourenço Mutarelli, Marcelino Freire e João Gilberto Noll 

poderiam ser identificadas como pós-modernistas e pós-modernas. Pós-modernistas; por 

construírem uma ficção de forte apelo cinematográfico, de cortes, flashes, mudanças de 

foco narrativo, além de sintaxe e pontuação bastante peculiares, próximas do cotidiano 

dinâmico do tecido societal contemporâneo; pós-modernas, por construírem enredos 

que reiteram a pós-modernidade enquanto climatologia, com seu hedonismo e 

nomadismo instaurados após o maio de 1968, a grande revolução comportamental do 

século XX.  

 

2  Complexizando a orgia societal em sala de aula 
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No término do ano letivo de 2012, no Pré-Universitário Popular Alternativa, 

Anderson Proença de Andrade e Alan Ricardo Costa
62

 se conheceram e se 

reconheceram. O primeiro dava aula de literaturas, o segundo, aulas de espanhol. Mas 

ambos, com o intuito de preparar terreno para promover encontros de leitura e debate de 

contos da ficção brasileira contemporânea entre educandos e educadores do Alternativa, 

começariam a abordar em aulas e atividades em geral o texto ficcional em outra 

perspectiva, perspectiva que eles depois entenderiam como complexa ou rizomática. 

Sair da literatura pela literatura, assim como Gilles Deleuze saiu da filosofia pela 

filosofia, em encontros que não partem apenas do texto literário, mas também de obras 

de artes pláticas e/ou de exibições de entrevistas de sociólogos e filósofos 

contemporâneos que complexibilizam o caráter agregatório e estético das socialidades 

contemporâneas.  Assim nasceu o projeto Ficção brasileira contemporânea
63

.  

O objetivo deste projeto é promover discussões acerca de cultura, sociedade e 

diferença, via leitura de contos e textos teóricos, em conjunção com conhecimentos de 

outras áreas, como a Sociologia e a Filosofia. Dessa forma, objetiva-se: (1) 

compreender a diversidade sexual que o texto literário traz como 

representação/apresentação do tecido social; (2) problematizar o revanchismo do 

neofascismo contra as diferenças sociais a partir do texto literário; (3) compreender o 

cotidiano das diferenças sociais, em especial, na periferia, pelo viés do texto literário; 

(4) problematizar questões pós-modernas (hedonismo, consumismo, narcisismo, 

tribalismo, pluralidade da persona, politeísmo, ética da estética, cultura popular etc.) nas 

malhas do texto ficcional. 

  O projeto destina-se a educadores(as) e educandos(as) do Pré-Universitário 

Popular Alternativa e qualquer pessoa interessada nas leituras e discussões. Enquanto 

projeto de extensão, a ação organiza-se na forma de grupos de leitura, com discussões 

sobre cultura e sociedade a partir de textos da ficção brasileira contemporânea. 

Geralmente os encontros aos sábados e/ou em horários extras da grade curricular do 

Alternativa. O público participante pode ter acesso aos textos a partir de apostilas 

impressas, com contos de autores contemporâneos (João Gilberto Noll, André 
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 Muitas das complexizações desse artigo nasceram dos diálogos do autor com Alan Ricardo Costa, 

professor de Literatura do Pré-Universitário Popular Alternativa. O autor é extremamente grato a esses 

encontros. 
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 Os contos trabalhados com os alunos do Pré-Universitário Popular Alternativa estão disponíveis para 

leitura no site do pré-universitário: http://coral.ufsm.br/alternativa/index.php/2015-12-09-11-20-

47/leituras-de-ficcao-contemporanea. 

http://razaoinadequada.com/filosofos-essenciais/deleuze/
http://coral.ufsm.br/alternativa/index.php/2015-12-09-11-20-47/leituras-de-ficcao-contemporanea
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Sant’Anna, Marcelino Freire, Rubem Fonseca, Daniel Galera, Caio Fernando Abreu 

etc.) e de textos teóricos avulsos. 

Esses encontros primam pela apresentação de um painel societal que está aí, 

pululante, fervilhante. A partir da leitura dos contos da ficção brasileira não se projetam 

juízos de valores morais, mas busca-se a compreensão das socialidades contemporâneas, 

a lógica que as faz vibrar. Disse-se apresentação, que pode mesmo ser chocante e 

traumática àqueles alunos engessados pelos processos identitários. Mas choque e trauma 

assumem aqui uma conotação muito peculiar: a de sugerir (jamais impor!) uma estética 

irrigada de um imaginário que é partilha do sensível.  

Uma personagem de Marcelino Freire, do conto Roupa suja, ajuda a esboçar a 

questão. Uma mulher confidencia a Maria, uma amiga, a sua história de amor. 

Apaixonou-se pelo patrão, dono de uma lavanderia. Ela, que se intitulava sujinha e 

pobrinha, cansada de apenas lavar, secar e passar, projetou um plano: 

 

Feito nódoa que a gente tira, com sacrifício. Ali, esfrega. Torce, bate 

na centrífuga. O nosso destino. Um dia muda de cor.  

Foi aí que tive a ideia. 

Peguei o pentelho da sua cueca. Feito este, olhe. Não tenha nojo. Pelo 

grosso, que eu levei para o Painho.  

— Eu quero este homem só para mim.  

— Minha filha, minha filha, ele será seu, sim.  

Foi o que meu orixá prometeu. E eu acreditei. Eu me agarrei nesta fé. 

Eu rodopiei e dancei, no batuque. Meu, só meu. Príncipe. E rei.  

E saiba você que não fiquei só nisso.  

Pirei. Levei para minha casa sua samba-canção. E sambei. Vestido 

dentro do corpo dele o meu umbigo. Eu vesti. E senti entre as minhas coxas 

as suas coxas. E, Maria, jura que não conta? Assim: melequei a roupa do 

cliente. Múltiplos orgasmos, entende? Paixão que foi me deixando quente e 

doente (FREIRE, 2008, p.58-59). 

 

Depois de simular um desmaio e dar um beijo desentupidor no patrão, 

conquista-o. Por meio de uma estética alheia a qualquer moralismo, Marcelino Freire 

sugere a potência das socialidades contemporâneas, socialidades em que novos corpos 

tocam, cruzam, misturam, ligam, confundem e borram fronteiras: 

 

Maria, para você ver como é a vida. Pura persistência. Não tem essa 

de achar que não se pode misturar. Todo mundo acaba por girar na mesma 

máquina. Imensa (FREIRE, 2008, p.61). 

 

Eu não aguentei e puxei o seu corpo pela gravata. Com a cara mais 

lavada, sabe o que eu fiz? Maria, eu sou doida.  

Dei-lhe um beijo desentupidor.  

Parece que o mundo virou um ralo só. E nós dois, sugados pelo 

mesmo destino. Juntos desde aquele dia. Quem diria?  

Escute bem, Maria. Se hoje é você quem lava a cueca do meu marido, 

amanhã pode ser a dona da lavanderia (FREIRE, 2008, p.63). 
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A sugestão desse novo paradigma estético é partilhada pelo filósofo italiano 

Gianni Vattimo em Sociedade transparente. Vattimo sugere que o termo pós-moderno 

“está ligado ao facto da sociedade em que vivemos ser uma sociedade de comunicação 

generalizada, a sociedade dos mass media” (VATTIMO, 1989, p. 7). Essa condição 

torna a sociedade mais caótica, embora Vattimo recuse o catastrofismo. Para o filósofo, 

a obra de arte, em uma conjuntura pós-moderna, está inelutavelmente imersa no mundo 

da comunicação generalizada. Contudo, há, mesmo nesse contexto, a possibilidade dela 

insurgir-se com criatividade e liberdade. Para tanto, Vattimo recupera o termo Shock, de 

Walter Benjamin, em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica; e o termo 

Stoss, de Heidegger, em A origem da obra de arte. Ambos os trabalhos foram 

publicados em 1936, e Vattimo propõe uma analogia entre os termos.  

O Shock de Benjamin afina-se ao cinema, mas, segundo Vattimo, foi antecipado 

pelo dadaísmo, que fez da obra de arte, um projétil lançado contra o espectador. No 

cinema, imagens são formadas, em seguida substituídas por outras, de modo a exigir ao 

olho e à mente do expectador um readaptar-se constante, experiência que Benjamin 

entendia semelhante a estar em meio a tráfego de uma grande cidade moderna, ou seja, 

não isento de riscos. Para Benjamin, o cinema “é a forma de arte que corresponde ao 

perigo cada vez maior de perder a vida, perigos que os contemporâneos são obrigados a 

ter em conta” (BENJAMIN apud VATTIMO, 1989, p. 55).  

O Stoss de Heidegger remete a uma experiência de angústia, de confronto 

interpretativo com a obra de arte, dado que o encontro deva ser um choque que permita 

reavaliar considerações e experiências tidas antes como verdades pelo expectador:  

 

A analogia do Stoss da arte com esta experiência de angústia é compreensível 

se pensarmos que a obra de arte não se deixa reportar a uma ordem de 

significados preestabelecida, pelo menos no sentido em que não é dela 

deduzível como sua consequência lógica, e também no sentido em que não se 

insere simplesmente no interior do mundo como é, mas pretende lançar sobre 

ele uma nova luz. O encontro da obra de arte como Heidegger o descreve, é 

como o encontro com uma pessoa que tem uma visão própria do mundo com 

a qual a nossa deva confrontar-se interpretativamente. É antes de mais nesse 

sentido que se deve entender a tese de Heidegger segundo o qual a obra de 

arte funda um mundo, dado que se apresenta como uma nova “abertura” 

histórico-eventual do ser (VATTIMO, 1989, p. 56).  

 

 Vattimo entende que a analogia entre Shock e Stoss está no fato de ambos os 

termos reportarem experiências que insistem em um desenraizamento, em uma 

oscilação permanente. Shock e Stoss seriam as únicas vias possíveis de a obra de arte de 

configurar com liberdade e criatividade no mundo da comunicação generalizada. Do 
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contrário, será apenas produto final da lógica do capitalismo tardio, intensamente 

veiculado em uma sociedade da comunicação generalizada. 

Para entrar em sinergia com as de Vattimo, vale recuperar algumas 

considerações de Roland Barthes em O prazer do texto. Por meio de estudos sobre 

literatura e cultura, Barthes, já na esteira do pós-estruturalismo, identificou dois tipos de 

textos ficcionais: um primeiro, “que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da 

cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura”, e um 

segundo, “que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo 

enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência 

de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação 

com a linguagem” (BARTHES, 2013, p. 20-21). O texto que põe em estado de perda 

diverge do convencional, do texto “tagarela”, do contador de histórias, sugere uma nova 

possibilidade de relação com a linguagem, uma relação mais ousada, de maior 

agressividade: “isso granula, isso acaricia, isso raspa, isso corta: isso frui” (BARTHES, 

2013, p. 57). Ao fim, “eu me interesso pela linguagem porque ela me fere ou me seduz” 

– atesta Roland Barthes (2013, p. 51). 

 

3 A cabeça bem-feita
64

 da pós-modernidade: por um novo corpo 

 

Contemporaneamente, acadêmicos da filosofia, da sociologia, da história, 

estudiosos de literatura, não ignoram totalmente a importância da orgia, dos afetos, mas 

alguns a desprezam. Calcados na lógica do dever-ser, preocupam-se em erigir, no tecido 

social, uma república dos bons sentimentos. Acantonados em uma erudição que 

negligencia os humores do societal, eles odeiam o presente, se esclerosam e caducam, 

quando o prudente seria entender a lógica interna do querer-viver irreprimível que faz 

vibrar o corpo das urbes contemporâneas.  

A ideia de sujeito cartesiano é oriunda do Iluminismo. O sujeito do Iluminismo - 

atesta Hall (2004, p. 10) - “estava baseado numa concepção da pessoa humana como um 

indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação”, uma, portanto, concepção individualista de sujeito e identidade. 

Para Hall, a pós-modernidade é o quinto descentramento da modernidade e teria 
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 A expressão cabeça bem-feita é de Edgar Morin e remete a racionalidade que não solapa a emoção. 

Para Morin (2005, p. 7), ser faber e sapiens “implica ser igualmente demens: em manifestar uma 

afetividade extrema, convulsiva, com paixões, cóleras, gritos, mudanças brutais de humor, em carregar 

consigo uma fonte permanente de delírio”. 
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começado a ser gestada a partir dos movimentos sociais dos anos (19)60, objetivadores 

de uma transfiguração do político. O maio de 1968 na França, por exemplo, uma das 

grandes revoluções comportamentais do século XX, exigiu a politização do pessoal e da 

subjetividade das minorias (negros, gays, mulheres etc.). Esse quinto descentramento
65

 

está há tempos causando uma mudança estrutural nas sociedades. Essa mudança “está 

fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero e sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações sociais” 

(HALL, 2004, p. 9). Dessa forma, a identidade, deslocada, passa a ser representada a 

partir de interpelações cobradas ao indivíduo: “a identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2004, p. 13).  

Para Michel Maffesoli, difusor de uma sociologia compreensiva, a pós-

modernidade é a época em que o discurso da utopia cede lugar ao discurso da 

heterotopia foucaultiana. Com ênfase no cotidiano, a pós-modernidade é a parte do 

diabo contra a república dos bons sentimentos da modernidade, a sinergia, a conjunção, 

a congruência de diferenças em um mundo de festa, de errância lúdica, de potência 

orgânica, de tragicidade hedonista. Um mundo em que a estética tem função e funda 

uma ética, uma parte do diabo. Fusões, atrações, ligas, redes, tudo funda uma 

teatralidade, um orgiasmo, uma ética da estética que é cimento social, cola do mundo. 

Aparentemente, coisas superficiais, mas que numa perspectiva nietzschiana, ocultam 

toda a profundidade do viver:  

 

[...] o culto do corpo, o prazer de consumir, de gozar dos bens desse mundo e 

de se apegar ao presente são frequentemente descritos como manifestações de 

uma profunda “alienação” ou de uma exploração dos corpos e dos espíritos. 

Não se pode, antes, reconhecer aí o fato de que nós deleitamos com a vida?” 

(MAFFESOLI, 2014, p. 250).  

 

Apostar em um olhar generoso e compreensivo permite admitir as 

multiplicidades galopantes do dionisíaco e sublinhar a desmesura. A pessoa 

contemporânea e seu presenteísmo reforçam a ideia já antiga, embora bastante 

negligenciada, de que se é dotado de razão, mas que não se é dotado de razão em todos 

os instantes. Convém, portanto, assinalar o Homo demens, a parte do diabo contra uma 
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 Em O pós-moderno explicado às crianças, um título não isento de ironia, Jean-François Lyotard pontua 

os objetivos e as fragilidades dos metarrelatos que embasaram a modernidade: “As metanarrativas [...] são 

aquelas que marcaram a modernidade: emancipação progressiva da razão e da liberdade, emancipação 

progressiva ou catastrófica do trabalho (fonte do valor alienado no capitalismo), enriquecimento da 

humanidade inteira através dos progressos da tecnociência capitalista, e até, se considerando o próprio 

cristianismo na modernidade (opondo-se, neste caso, ao classicismo antigo), salvação das criaturas 

através da conversão das almas à narrativa crística do amor mártir” (LYOTARD, 1987, p. 31).  
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república dos bons sentimentos. Provocativo e dissidente, Michel Maffesoli sublinha 

um prisma que tem irado aqueles que se prestam a entoar a cantilena do catastrofismo e 

de que é preciso instaurar uma sociedade do risco zero: 

 

Não existe nada pior que alguém querendo fazer o bem, especialmente o bem 

aos outros. O mesmo se aplica aos que “pensam bem”, com sua irresistível 

tendência a pensar por e no lugar dos outros. Encouraçados em suas certezas, 

eles não têm espaço para dúvidas. E é claro que não apreendem a 

complexidade da vida. A coisa em si não teria tanta importância se esses 

donos da verdade, intitulando-se detentores legítimos da palavra, não 

decretassem o que a sociedade ou o individuo “devem ser” (MAFFESOLI, 

2004, p.12).  

 

Trata-se de magistério moral que não está em sinergia com as práticas societais. 

A orgia, que não deve ser entendida apenas como trivial excesso, difratou-se, 

contaminou o tecido social. Ela é mais a constatação de redes subterrâneas de desejos, 

de afetos que percorrem a socialidade. A sexualidade é convidada a expressar-se, a 

encenar-se. As roupas, por exemplo, sugerem que a pessoa é constituída de uma 

maquinaria libidinal, e mesmo o dissimulá-la é a uma forma de exibi-la, a desmesura 

está sempre à espreita. 

Contudo, apesar dessa franqueza, a sexualidade é sempre lembrada como um 

dispositivo que deve ser “civilizado”. O prender-se de maneira “bárbara” ao objeto de 

amor é condenado. E, quando se coloca em questão as sexualidades dissidentes, como a 

dita homossexual, a questão ainda mais se problematiza. Michel Foucault, em A história 

da loucura, indica o momento em que a homossexualidade passou a ser considerada um 

distúrbio. Antes, a homossexualidade, via Renascença, era consagrada. No início da era 

moderna, o prisma muda. Foucault aponta: “A era moderna, a partir do Classicismo, 

estabelece uma escolha diferente: o amor racional e o desatinado. A homossexualidade 

pertence ao segundo. E assim, aos poucos, ela toma lugar entre as estratificações da 

loucura” (1978, p.101).  

O tecido social, segundo Maffesoli, está ingressando em uma dinâmica “de 

corpo em espetáculo, sendo, a partir daí, causa e efeito da comunicação” (MAFFESOLI, 

1996, p. 165). O corpo, para usar uma expressão de Maffesoli, pavoneia e deflagra toda 

sua aparência, traz a hipótese de que “há um hedonismo do cotidiano irreprimível e 

poderoso que subentende e sustenta toda a vida em sociedade (1996, p. 11)”. Dessa 

forma, surge no tecido social, como que em uma apoteose, o homo estheticus e o homo 

erothicus, sujeitos imantado em um reino de aparências, de confusão dionisíaca, de 
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barroquização existencial. Saturação do indivíduo (fechado) e prevalência da pessoa 

(aberta). O corpo social da pós-modernidade nega a morosidade dos modernos: 

 

Sua pele é cambiante e sarapitanda, ela brilha em vários fogos: cintila no 

espetáculo das ruas, na efervescência dos mercados, inflama-se com os jogos 

da moda, e exalta-se na alta costura. Sua pele, frágil e diáfana, sublinha 

constantemente sua finitude; sempre próxima de rasgar-se nos tumultos e 

conflitos, ela se estica na derrisão do vestuário (como o “punk”) e nos 

paroxismos da postura (como o “skinhead”); em suma, exacerba-se em todos 

os excessos. Sua pele é, antes de tudo, anamnese do trágico, e, como um fogo 

de artifício, esgota-se numa explosão multicolorida de descobertas 

insuspeitas: é o clip e suas ressurgências míticas, são os jogos de máscara dos 

videotextos (o “minitel”), são também as paradas televisivas e os lasers dos 

shows de rock. No consumo fantástico de luz, de fumaça, de ruído, é o 

trágico à flor da pele que se exprime, é a fatalidade que é aceita 

(MAFFESOLI, 1996, p. 128). 

 

Essa nova forma de socialidade a que Maffesoli chama de neotribalismo, 

encharcou todo o tecido social, de modo a permitir mudanças de comportamento. 

Insurge-se, segundo o sociólogo, um estar-junto à toa que, simultaneamente, sugere 

uma aporia da função do indivíduo enquanto grupos contratuais e um erigir da função 

da pessoa (e suas máscaras, personas) em grupos afetuais. É essa nova estrutura 

complexa ou orgânica a que Maffesoli chama de pós-modernidade, que refuta o 

reacionário, o retrógrado e o conservador. Contudo, o tecnológico cumpre importante 

função. As redes sociais e os aparelhos de última geração, ao lado da música, da 

vestimenta, das formas mais variadas do corpo adornar-se e dos mais variados espaços 

da urbe, criam elo, permitem uma fruição da vida aqui-e-agora. Por essa razão, o 

sociólogo entende a pós-modernidade como a conjunção, ou mais que isso, a sinergia, a 

simbiose do avanço tecnológico, da tecnologia de ponta, com o arcaico. O arcaico 

remete à sensação, à festa, às mais variadas sensações. O tribalismo, o hedonismo e o 

presenteísmo é o tripé no qual se sustenta o retorno em espiral do arcaico, esse estrato 

pré-moderno que retorna de forma trágica, ou seja, como um fatalismo, para o bem e 

para o mal: 

 

No drama moderno, encontramos a pretensão otimista da totalidade: minha, 

do mundo, do Estado. No trágico pós-moderno, há uma preocupação pela 

inteiridade, que induz à perda do pequeno eu em um Si mais vasto, e da 

alteridade, natural ou social. O narcisismo individualista é dramático, a 

primazia do tribal é trágica (MAFFESOLI, 2003, p.8).  

 

Na visão maffesoliana, a comunicação não deve reduzir-se à mídia, mas a vida 

cotidiana. Comunicação é colocar-se em relação. Relações que se tocam, cruzam, ligam, 

confundem e fazem fronteiras, ainda que permeadas de paradoxos, de antagonismos, ou, 
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como prefere Maffesoli, de uma harmonia conflitual, termo cunhado a partir da 

influência exercida pelo texto de Gilberto Freyre. A ideia de cultura também é 

ampliada: ela não é apenas as produções eruditas, nem apenas o que se arrola na esteira 

da chamada indústria cultural: é também comer, dançar, vestir, transar etc.. Para 

evidenciar a questão, Maffesoli não poupa trocadilhos poéticos: o ser humano deve-se 

lembrar-se do que há de húmus em si, daquilo que fermenta e aduba o viver junto, ainda 

que a fórmula soe como uma bagatela ou grande ninharia por parte da intelligentsia: 

 

[...] o corpo tatuado, com piercings, enfeitado de maneira chamativa, em 

suma, o corpo exacerbado seria apenas um momento na busca de um espírito 

comum: o que me liga ao outro. Neste sentido, os frêmitos da moda, as 

histerias esportivas e musicais poderiam ser considerados provas iniciáticas 

próprias a todos os caminhos para um ‘mais-ser’ (MAFFESOLI, 2004, p.184-

185). 

 

A compreensão desse prisma permite entender o paradoxo dessas relações como 

uma dinâmica do processo histórico. Não há a certeza de que se possa fazer ruir 

desvalores como o reacionário, o retrógrado e o conservador; não são garantidas, 

segundo esse prisma, as promessas de racionalidade, emancipação, verdade, bem, belo e 

igualdade. Vattimo, por exemplo, aposta em uma debilidade do pensamento, isto é, 

existe a possibilidade de se buscar um paraíso terrestre, mas essa busca não se faz de 

uma forma que se julga cartesiana em sua paranoia e violência, mas por meio de uma 

tolerância e abertura epistemológica, considerando o inconsciente: 

 

O sujeito pós-moderno está debilitado porque não pode mais apoiar-se num 

valor absoluto. Mas, aqui, debilidade significa redução da violência e das 

pretensões de valor definitivo. Também a psicanálise deixou claro que a 

autoconsciência cartesiana – penso, portanto sou – não é tão absolutamente 

segura: há o inconsciente que a condiciona e que jamais se deixa iluminar 

completamente... O sujeito debilitado é somente aquele mais tolerante, aberto 

aos outros, já que espontaneamente (será culpa do pecado original?) o sujeito 

tende a ser violento, pelo que a debilidade e a abertura requerem um notável 

esforço: só é possível debilitar-se com um ato de vontade, e não 

simplesmente 'deixando-se ir' (VATTIMO, 2010, p. 6).  

 

É a partir desse contexto que consolida aquilo que Judith Butler designa por 

ordem compulsória. Por meio da linguagem, se produz uma construção fictícia de sexo, 

que sustenta ordens que rechaçam o desejo. A criança está na barriga na mãe. Se possuir 

pênis, é um menino. Consequentemente, será condicionado a sentir atração por meninas. 

Contudo, assegura Butler (2003, p. 30), “a relação entre masculino e feminino não pode 

ser representada numa economia significante em que o masculino constitua o círculo 

fechado do significante e do significado”.  
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Para Butler, em nossa sociedade estamos diante de uma “ordem compulsória” 

que exige a coerência total entre um sexo, um gênero e um desejo / prática que são 

obrigatoriamente heterossexuais: “Em que medida é a ‘identidade’ um ideal normativo, 

ao invés de uma característica descritiva da experiência?” (BUTLER, 2003, p. 38). 

Gilles Deleuze e Félix Guattari expõem a construção de um ideal normativo e, por 

conseguinte, de uma história de gênero dominante, de modo bem preciso: 

 

A questão é primeiro a do corpo — o corpo que nos roubam para fabricar 

organismos oponíveis. Ora, é à menina, primeiro, que se rouba esse corpo: 

pare de se comportar assim, você não é mais uma menininha, você não é um 

moleque, etc. É à menina, primeiro, que se rouba seu devir para impor-lhe 

uma história, ou uma pré-história. A vez do menino vem em seguida, mas é 

lhe mostrando o exemplo da menina, indicando-lhe a menina como objeto de 

seu desejo, que fabricamos para ele, por sua vez, um organismo oposto, uma 

história dominante (DELEUZE & GUATTARI, 2012, p. 72). 

 

Portanto, a categoria identidade e gênero enquanto eivadas de substancialismos, 

produzem a falsa noção de estabilidade, em que a matriz heterossexual estaria 

assegurada por dois sexos fixos e coerentes, os quais se opõem como todas as oposições 

binárias do pensamento ocidental: macho x fêmea, homem x mulher, masculino x 

feminino, pênis x vagina etc.. É todo um discurso de binarismos o que permite a 

manutenção de tal ordem compulsória. Essa manutenção, segundo Butler, se dá pela 

repetição de atos, gestos e signos, do âmbito cultural. Contudo, para Butler, gênero é um 

ato intencional, um gesto performativo que produz significados. Mesmo a defesa de 

uma identidade pode ser um risco, na medida em que legitime etnocentrismo e práticas 

fascistas por exemplo. As proposições de Butler acerca do valor substancial da 

identidade estão em sinergia com as de Foucault. Nesse sentido, é imprescindível essa 

posição do filósofo: 

 

“Eu não estou seguro de que nós devamos criar nossa própria cultura. Nós 

devemos criar uma cultura” (2004, p. 262). “Veja bem, se a identidade é 

apenas um jogo, apenas um procedimento para favorecer relações, relações 

sociais e as relações de prazer sexual que criem novas amizades, então ela é 

útil. Mas se a identidade se torna o problema mais importante da existência 

sexual, se as pessoas pensam que elas devem ‘desvendar’ sua ‘identidade 

própria’ e que esta identidade deva tornar-se a lei, o princípio, o código de 

sua existência, se a questão que se coloca continuamente é: ‘Isso está de 

acordo com minha identidade?’, então eu penso que fizeram um retorno a 

uma forma de ética muito próxima à da heterossexualidade tradicional” 

(2004, p.265).
66
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 E embora admita que a categoria identidade sexual tenha sido bastante útil politicamente, dispara: 

“Sim, ela é muito útil, mas é uma identidade que nos limita e, penso eu que temos (e devemos ter) o 

direito de ser livres” (2004, p. 266). 
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Foucault entende que não se deve buscar uma justificativa científica para as 

novas socialidades. A questão que se coloca é como construir novas formas de vida, de 

relações, de amizades por meio de novas socialidades. Como erotizar o corpo, novas 

partes do corpo
67

? O ânus, por exemplo. A erotização do ânus na era moderna tornou-se 

enorme tabu, ele é rechaçado enquanto via de prazer. Como sugerem Deleuze e Guattari 

(2010, p. 189), “o primeiro órgão a ser privatizado, colocado fora do campo social, foi o 

ânus”. Sob influência dos autores, é imperativo sublinhar a posição dissidente de 

Beatriz Preciado em seu Manifesto Contrassexual. A contrassexualidade, teoria que 

erige, tem por objetivo dinamitar com os binarismos e a ordem compulsória: 

 

O ânus apresenta três características fundamentais que o transformam no 

centro transitório de um trabalho de desconstrução contrassexual. Um: o ânus 

é o centro erógeno universal situado além dos limites anatômicos impostos 

pela diferença sexual, onde os papéis e os registros aparecem como 

universalmente reversíveis (quem não tem um ânus?). Dois: o ânus é uma 

zona primordial de passividade, um centro produtor de excitação e de prazer 

que não figura na lista de pontos prescritos como orgásticos. Três: o ânus 

constitui um espaço de trabalho tecnológico; é uma fábrica de reelaboração 

do corpo contrassexual pós-humano. O trabalho do ânus não é destinado à 

reprodução nem está baseado numa relação romântica. Ele gera benefícios 

que não podem ser medidos dentro de uma economia heterocentrada. Pelo 

ânus, o sistema tradicional da representação sexo/gênero vai à merda 

(PRECIADO, 2014, p.32). 

 

Em Acenos e afagos (2008), João Gilberto Noll propõe uma liberação do corpo 

masculino, que, urgente, se relaciona instantaneamente, rumo a um consumir-se. A 

teoria maffesoliana, de corpo como causa e efeito de comunicação, projeta-se aqui 

explicitamente, mostrando, aos solavancos, os estilhaços identitários do sujeito 

contemporâneo. A narrativa se insurge com um narrador / personagem que nutre desde a 

infância, uma atração imensurável por um colega de escola, o chamado “amigo 

engenheiro”. Noll apresenta um sujeito saturado pelo casamento convencional com uma 

mulher, sem condição de administrar uma fazenda, e que se entrega, como mesmo 

adverte o narrador, a uma “epopeia libidinal”, epopeia que se torna mais infrene e 

efusiva com o surgimento de um submarino alemão cheio de sodomitas em Porto 
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 Foucault, a partir de suas experiências no gueto S/M de São Francisco, problematiza a questão, 

defendendo a ideia de que as experiências sadomasoquistas não objetivam a liberação de uma violência 

profunda, mas novas possibilidades de prazer: “Eu não penso que o movimento das práticas sexuais tenha 

a ver com colocar em jogo a descoberta de tendências sadomasoquistas profundamente escondidas em 

nosso inconsciente. Eu penso que o S/M é mais que isso, é a criação real de novas possibilidades de 

prazer, que não se tinha imaginado anteriormente. A idéia de que o S/M é ligado com uma violência 

profun da e que essa prática é um meio de liberar essa violência, de dar vazão à agressão é uma idéia 

estúpida. Nós sabemos muito bem que essas pessoas não são agressivas entre elas; que elas inventam 

novas possibilidades de prazer utilizando certas partes estranhas do corpo — erotizando o corpo” 

(FOUCAULT, 2004, p. 263-264).  
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Alegre. Para tanto, a cena inicial da narrativa, uma luta insólita da infância entre os dois 

corpos em um corredor de consultório odontólógico, será delineadora: “Lutávamos no 

chão frio do corredor. Do consultório do dentista vinha o barulho incisivo da broca. E 

nós dois a lutar deitados, às vezes rolando pela escada da portaria abaixo” (NOLL, 

2008, p7).  Tudo começando pela barbárie do ânus:  

 

Tanto nos esfregávamos brigando que nossos corpos ficavam aqui e ali bem 

rubros, unhados até. Em certos pontos do meu corpo apareciam profundos 

arranhões —, um deles até tirava sangue. Parecíamos répteis serpenteando, 

deitados de lado, agora frente a frente. Onde o corpo de um recuava, o do 

outro avançava. De repente, aflito, trêmulo, o guri me trouxe o cu para perto 

da minha boca. O cu cheirava, um cheiro de intimidade abusiva, mas não 

havia como desdenhar essa intimidade, pois era justamente ali que eu viajava 

inebriado no mais secreto dele, sem nada pedir ou oferecer, sem nada pensar. 

Eu solenemente escondia dele o meu envolvimento com seu cu. Era 

justamente ali que a vontade de se misturar mais me tomava. Cheguei bem 

perto e lambi. Ele estremeceu. [...] Preferia estar ali, com o cu do menino na 

cara, a estar com minha fuça esterilizada pelos cadernos do dever diário 

(NOLL, 2008, p.10-11). 

 

Esse prisma reitera uma inquietação foucaultiana
68

, a de se colocar em questão 

uma forma, de na margem, legitimar o desejo das pessoas, a fim de que se instaure uma 

potência que se traduza como possibilidade de ascender a uma vida criativa, fonte de 

multiplicidade de prazeres: 

 

Nos considerávamos o que se chamava de “entendido”. Sempre gostei dessa 

palavra, pois dava a ideia de idílios secretos, só para iniciados, vividos nos 

subterrâneos de certas madrugadas. “Entendido” poderia designar também 

aqueles que na claridade do dia eram vistos como machos integrais, noivos 

até, acima de qualquer suspeita. Mas nas horas submersas lá iam provar do 

pote ansiado. Todos ali éramos “entendidos”, amantes e peritos do próprio 

corpo. E ao pronunciar essa palavra, vinha um gosto de ousadia, destemor, e 

de abertura a um universo de ágeis sutilezas, de filigranas maliciosas, onde se 

poderiam usufruir algumas vanguardas eróticas da época. Havia futuro nesses 

círculos (NOLL, 2008, p.22-23). 

 

De acordo com Deleuze e Guattari, as máquinas desejantes só funcionam 

desarranjadas, se desarranjando o tempo inteiro. As relações pênis / ânus, boca / 

mamilo, pênis / vagina, pênis / boca, boca / ânus são relações de máquinas desejantes: 

“sempre uma conexão se estabelece com outra máquina, numa transversal em que a 

primeira corta o fluxo da outra ou ‘vê’ seu fluxo ser cortado pela outra” (DELEUZE & 
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 “Tão longe quanto me recordo, desejar rapazes é desejar relações com rapazes. E isso foi sempre, para 

mim, algo importante. Não forçosamente sob a forma do casal, mas como uma questão de existência: 

Como é possível para homens estarem juntos? Viver juntos, compartilhar seus tempos, suas refeições, 

seus quartos, seus lazeres, suas aflições, seu saber, suas confidências? O que é isso de estar entre homens 

"nus", fora das relações institucionais, de família, de profissão, de companheirismo obrigatório? É um 

desejo, uma inquietação, um desejo-inquietação que existe em muitas pessoas”. Entrevista de Michel 

Foucault a R. de Ceccaty, J. Danet e J. le Bitoux, publicada no jornal Gai Pied, nº 25, abril de 1981, p. 38-

39.  
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GUATTARI, 2010, p. 16-17).  Desarranjar as máquinas desejantes implica, ao mesmo 

tempo, em fazer a linguagem delirar. Deleuze (1997, p. 9), partindo de uma ideia de 

Proust, a de que o escritor inventa na língua uma nova língua, uma espécie de língua 

estrangeira, afirma que um escritor traz à luz “novas potencias gramaticais ou sintáticas. 

Arrasta a língua para fora de seus sulcos costumeiros, leva-a a delirar”. No trecho 

abaixo, de A fúria do corpo, a sintaxe passa por um tratamento deformador, 

contorcionista, propõe a passagem de uma lógica da disjunção (ou...ou) para uma lógica 

da conjunção (e...e). Um personagem em A fúria do corpo (1981), de João Gilberto Noll 

ajuda a realçar o choque e o trauma. Nômade pelo Rio de Janeiro, encontra um garoto 

adolescente pelas esquinas. Eles se encontram, se afinam, adentram um hotel. No 

banheiro, escrito a batom no espelho, essas inscrições: "QUANDO UMA PICA ENTRA 

EM MIM SINTO QUE A ALMA EXISTE" (NOLL, 2008, p.54). Adiante, a partir de 

uma técnica que lembra a cinematográfica, essa cena:  

 

E como se fosse a última noite, avanço em direção ao menino que está de 

costas e de um bote puxo sua cueca e debaixo dágua meto meu caralho duro 

no cu do menino como se a matéria atraísse a matéria e jamais se colidissem 

porque meu caralho entrava como se tivesse sido feito para aquele cu e o 

menino urrava e da minha boca era expelida a saliva da consagração e eu 

mordia os cabelos do menino e arrancava com os dentes feixes do cabelo do 

menino e o menino urrava e eu blasfemava contra a Criação e o menino 

fechava os olhos sacudia a cabeça e urrava e seu cu era fundo e o meu 

caralho sempre avançava mais e eu montei no menino com os pés em volta 

de suas ancas e as ondas escuras batiam violentas arrebentavam na nossa foda 

e o sal nos salgava e nos ardia e eu trouxe a cabeça do menino pra trás e a 

minha língua tocou a sua garganta e a língua do menino alcançou o céu da 

minha boca e eu senti uma agulha penetrar pelo meu cérebro e o fulminar do 

nosso gozo único (NOLL, 2008,p.64). 

 

Para uma melhor compreensão dos ruídos ininterruptos das máquinas desejantes,  

é imprescindível a noção filosófica de rizoma, de Gilles Deleuze e Félix Guattari.  Em 

Rizoma, a introdução de Mil Platôs, Deleuze e Guattari buscam na botânica o conceito 

de rizoma e o transmutam para a filosofia. O rizoma contesta compartimentos e rechaça 

o Uno. Não tanto um conceito, não também apenas uma imagem, a ideia de rizoma é 

um modelo ético, político e estético de vida. O rizoma produz linhas que fogem, 

sabotam, que cortam caminho, que se escondem, que convergem e apontam para todas 

as direções, que se desterritorializam em uma ruptura a-significante : “estas linhas não 

param de se remeter uma às outras. É por isto que não se pode contar com um dualismo 

ou uma dicotomia, nem mesmo sob a forma rudimentar do bom e do mau” (DELEUZE 

& GUATTARI, 2011, p. 26).  



 
 

147 
 

 Essa multiplicidade que é o rizoma, de acordo com os autores, se arranja e se 

desarranja constantemente, quando para de se desterritorializar não é mais rizoma, mas 

uma estrutura arbórea com um centro coerente. “Uma multiplicidade não tem sujeito 

nem objeto” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 23). Deleuze e Guattari, ao 

justificarem a adesão à escrita conjunta, também deixam vazar a crise do Uno e a 

prevalência do múltiplo: “Não chegar ao ponto em que não se diz mais EU, mas ao 

ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer EU. Não somos mais 

nós mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados, multiplicados” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 17). Contrapondo árvore e relva como modelos 

distintos de pensamento, conhecimento e estética. A árvore tem um tronco e segue uma 

ordem fixa e limitada: a raiz. Trata-se de um modelo que tem fixação por autoridade, 

controle e normas. Do mesmo modo que Descartes afirma que a filosofia seria uma 

árvore, a raiz a metafísica, o caule a física e a copa e os frutos a ética, Deleuze e 

Guattari subvertem esta ideia para transformá-la em um rizoma. Não devemos mais 

acreditar em árvores, nem em seus prometidos frutos. Queremos um pouco de terra… já 

é tempo. A intenção de levar a imagem do rizoma para o campo da vida e do 

social encharca o texto de Deleuze e Guattari.  “Vocês nunca desejam alguém ou algo, 

desejam sempre um conjunto. [...] não desejo uma mulher, desejo também uma 

paisagem envolta nessa mulher”. Ou ainda: “Nunca desejo algo sozinho, desejo bem 

mais, também não desejo [só] um conjunto, desejo em um conjunto”
69

.  

Não há mais um linha reta, um plano cartesiano; conexões se multiplicam, e ao 

se multiplicarem, se intensificam. O rizoma, “ele não é feito de unidades, mas de 

dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre 

um meio pelo qual ele cresce e transborda” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 43). 

No campo do desejo, por exemplo, não há planícies, mas platôs, encontros, devires: 

“um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, 

inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A 

árvore impõe o verbo ser, mas o rizoma tem como tecido a conjunção “e...e...e...” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 48). Trata-se da possibilidade de erigir um desejo  

não linear, mas que se espalha como relva, como erva: “Muitas pessoas têm uma árvore 
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 Gilles Deleuze, em O abecedário de Gilles Deleuze, transcrito para fins didáticos no site A razão 

inadequada: uma postura inadequada é a nossa maneira de viver em uma cultura da adequação:  

http://razaoinadequada.com/2014/11/17/deleuze-d-de-desejo/. Acesso em agosto de 2016. 

http://razaoinadequada.com/2014/11/17/deleuze-d-de-desejo/
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plantada na cabeça, mas o próprio cérebro é muito mais uma erva do que uma árvore” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 34).   

É, portanto, justificável, ao fim de Rizoma essa atração apaixonada pelo caráter 

revolucionário do desejo: “faça rizoma e não raiz, nunca plante! Não semeie, pique! 

Não seja nem uno nem múltiplo, seja multiplicidades! Faça a linha e nunca o ponto! A 

velocidade transforma o ponto em linha! Seja rápido, mesmo parado! Linha de chance, 

jogo de cintura, linha de fuga. Nunca suscite um General em você!” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011, p. 48). Brechas, frinchas, o desejo deve criar linhas de fuga para 

exercer uma potência criativa sobre o niilismo. Potência criativa, criação de um Corpo 

sem órgãos
70

, erotização do ânus, o ânus sabotando a ordem compulsória: “Um buraco é 

tão partícula quanto o que por ele passa. Os físicos dizem: os buracos não são ausências 

de partículas, mas partículas que andam mais rápido que a luz. Ânus voadores, vaginas 

rápidas, não existe a castração” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 59). Em Acenos e 

afagos, o narrador se torna mulher, que, no entanto, penetra seu companheiro em muitos 

momentos: 

 

[...] Numa noite dessas, contou-me que o Viagra nunca conseguira tirar sua 

pica da sombra. Mas não se importava tanto com isso. Aprendera a gozar por 

trás. Estava satisfeito assim. Satisfeito, não. Sua vida sexual crescera com 

qualidade. E quando falou desse jeito, ajoelhou-se diante de mim, que me 

achava a servir a mesa do café da noite, abriu meu fecho, tirou meu pau pra 

fora, em segundos meu império pubiano se encontrava já cheio de farelos 

amanteigados; o engenheiro não quis saber, levantou-se, tirou a calça, eu 

estava nessa altura nu para receber aquela bunda já de joelhos me fitando, 

exigindo que eu fosse o homem que ela esperava, alguém que se entraria por 

seu orifício e que lhe daria um bem supremo, pois esse buraco estreito não 

vivia só de cagar, não, ele merece e exige um volume de carne bem rija e 

ríspida a lhe rasgar a mucosa bem aventurada (NOLL, 2008, p. 98-99). 

 

Deleuze e Guattari, que se aproximaram dos acontecimentos de Maio de 68, 

recuperam Édipo, e, juntos, ao escrevem O Anti-Édipo, reagem à psicanálise de Freud e 

Lacan. O que passa a se verificar é a crise da ideia de adiamento do prazer, proposta por 

Sigmund Freud
71

. Deleuze e Guattari acreditam que é preciso destruir Édipo, ele é uma 

                                                           
70

 Refere-se, de acordo com Deleuze e Guattari, a um conjunto de práticas de um corpo quando não se 

sujeita a organização dita naturalmente humana. O corpo sem órgãos é inumano: “O corpo sem órgãos 

não é um corpo morto, mas um corpo vivo, e tão vivo e tão fervilhante que ele expulsou o organismo e 

sua organização. [...] O corpo pleno sem órgãos é um corpo povoado de multiplicidades” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011,p. 56-57). Contudo, os autores reiteram a importância de uma prudência nessa 

dinâmica: “Corpos esvaziados em lugar de plenos. Que aconteceu? Você agiu com a prudência 

necessária? Não digo sabedoria, mas prudência como dose, como regra imanente à experimentação: 

injeções de prudência. Muitos são derrotados nesta batalha” (DELEUZE & GUATTARI, 2012, p.13). 
71

 “Não nos dirigimos aos que consideram que a psicanálise vai bem e tem uma visão justa do 

inconsciente. Nós nos dirigimos àqueles que acham que toda essa história de Édipo, castração, pulsão de 
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organização capitalista que adestra o desejo e impede o homem de experimentar a vida, 

os prazeres do tecido social: “Diga que é Édipo, senão você leva um tapa. Eis que o 

psicanalista já nem mais pergunta: ‘Para você, o que são suas máquinas desejantes?’, 

mas grita: ‘Responda papai-mamãe quando lhe falo!” (DELEUZE & GUATTARI, 

2010, p. 66). Deleuze associa a psicanálise a uma ortodoxia perversa. O divã é uma 

transmutação do confessionário: “Desejo: quem, a não ser os padres, gostaria de chamar 

isso de “falta”? Nietzsche o chamava de Vontade de Potência” (DELEUZE & 

PARNET, 1998, p.106-107). “Cada vez que o desejo é traído, amaldiçoado, arrancado 

de seu campo de imanência, é porque há um padre por ali. O padre lançou a tríplice 

maldição sobre o desejo: a da lei negativa, a da regra extrínseca, a do ideal 

transcendente” (DELEUZE & GUATTARI, 1996, p.15). 

Em Acenos e afagos, o delírio da linguagem é também uma forma de deslize em 

direção a identificações mais transgressoras, como quando, por exemplo, o 

narrador/personagem sente – no plano do delírio! – o falo atrofiar-se gradualmente para 

dar o surgimento a uma vagina. Essa estratégia de João Gilberto Noll é uma excelente 

oportunidade para se pensar o sentido de feminitude, a possibilidade de se ter uma 

realidade físico-química masculina e uma série de fantasias e tendências femininas: “O 

diabo era doce. No ermo da figura peçonhenta quero ir como mulher. Pois faço idéia das 

artes demoníacas do amor na modalidade feminina” (NOLL, 2008, p.16). 

De acordo com Michel Maffesoli, há na contemporaneidade uma invaginação do 

sentido. Na modernidade, o sentido se projetava, servil ao progresso. Sob esse aspecto, 

assinala Maffesoli (2010, p. 58), “basta observar que, em numerosas línguas latinas, o 

sentido significa ao mesmo tempo a finalidade e a significação. O que implica que só 

tem sentido (significação) aquilo que tem um sentido (finalidade)”. Por outro lado, em 

Acenos e afagos, a invaginação do sentido permite um imaginário que sabota os 

esquemas da ordem compulsória: 

 

Não que eu tivesse uma vagina, mas na região pélvica um certo rumor 

côncavo se fazia ouvir, lembrava uma caldeira preparando a solução para 

meu novo foco de deleite, alguma coisa como um chamamento noturno, 

subterrâneo, embora ainda até certo ponto indeciso. Me sentia em transição. 

Não era mais homem sem me encarnar no papel de mulher. Eu flutuava, sem 

o peso das determinações (NOLL, 2008, p. 145).  

 

                                                                                                                                                                          
morte…, etc. é bem monótona, e triste, um romrom. Nós nos dirigimos aos inconscientes que protestam. 

Buscamos aliados. Precisamos de aliados” (DELEUZE, 1992, p.34). 
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Por fim, como acentua Preciado (2014, p. 26), a ordem compulsória obriga a 

reduzir “a superfície erótica aos órgãos sexuais reprodutivos e a privilegiar o pênis 

como o único centro mecânico de produção de impulso sexual”. Mas, segundo ela, “a 

medicina não fala em construção da vagina, e, sim, mais precisamente, da possibilidade 

de transformar (‘invaginar’) um pênis em uma vagina. Como se o pênis tivesse 

naturalmente a possibilidade de um ‘devir-vagina’, para declinar a célebre fórmula de 

Deleuze”. Chega-se aqui, portanto, a uma desterritorialização que bagunça até mesmo a 

noção de masculino e feminino. 

 

4 Por uma vida criativa e não fascista 

 

A complexização desenvolvida aqui sugere a importância de se compreender a 

socialidade contemporânea enquanto sur(realidade) que se encorpa. No Pré-

Universitário Popular Alternativa, os encontros com alunos para leitura de textos da 

ficção brasileira contemporânea são possibilidades de sugerir uma outra perspectiva 

para pensar e sentir a vida societal e seus humores. Uma perspectiva que não solapa o 

desejo e novas formas de se relacionar. A orgia, assinala Maffesoli,  

 

ela retoma força e vigor nas selvas de pedra que constituem nossas 

cidades, mas também nas clareiras das florestas, quando, de uma 

maneira paroxista, as tribos techno, nas suas “raves”, pisoteiam, em 

êxtase, essa lama da qual todos nós somos feitos. Alcançamos, aqui, o 

coração da transformação pós-moderna: a identificação primária, 

primordial e nativa, que, no homem, aproxima-se do húmus
72

. 

 

O projeto Ficção brasileira contemporânea, que possibilitou essa reflexão 

teórica, permite entender a importância do Pré-Univesitário Popular Alternativa 

enquanto projeto que possibilita a construção de espaços lisos e nômades. Espaços que 

em se operam máquinas de guerra capazes de fornecer ao desejo uma potência 

revolucionária que mine as ordens compulsórias e desterritorialize os corpos, sabotando, 

assim, a lógica dos espaços estriados e sedentários instituídos pelos aparelhos de 

Estado. Por fim, a dinâmica da desterritorialização reitera a importância de se estar à 

espreita e combater os microfascismos que a lógica da identidade e do dever-ser podem 

assumir, como advertia Foucault em resenha ao livro de Deleuze e Guattari: 

 

                                                           
72  Homossocialidade: da identidade às identificações, de Michel Maffesoli, disponível em: 

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art01_maffesoli.pdf. Acesso em agosto de 2016. 
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O fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini 

— que soube tão bem mobilizar e utilizar o desejo das massas —, mas 

também o fascismo que está em todos nós, que ronda nossos espíritos 

e nossas condutas cotidianas, o fascismo que nos faz gostar do poder, 

desejar essa coisa mesma que nos domina e explora. [...] Como fazer 

para não se tornar fascista mesmo (e sobretudo) quando se acredita ser 

um militante revolucionário? Como livrar do fascismo nosso discurso 

e nossos atos, nossos corações e nossos prazeres? Como desentranhar 

o fascismo que se incrustou em nosso comportamento? (FOUCAULT, 

1993, p.199).  

 

Sob esse prisma, se incide, portanto, uma rede de afetos revolucionários, afetos 

que buscam a potência de dizer sim à vida, apesar de tudo, tal com sugeriria Nietzsche. 

A experimentação de uma potência sugere a possibilidade de livrar-se do poder e dos 

microfascismos que capilarizam o tecido social. Pois, conforme advertia Deleuze, não 

há potências ruins; ruim é o menor grau de potência, o poder.  
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Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever a experiência de desenvolver uma 

atividade no curso Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA), projeto de extensão 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com o intuito de realizar aulas 

diferenciadas utilizando o aplicativo GeoGebra Calculadora Gráfica. Com isso, foi 

permitido que o aluno raciocinasse sobre a resolução dos exercícios, saindo do 

convencional “papel e lápis”, e verificando os conceitos na prática. Ao final, com o 

auxílio dos educadores, as atividades que geraram maiores dúvidas foram corrigidas e, 

logo em seguida, solicitou-se uma avaliação por parte dos educandos sobre as 

dificuldades e satisfação dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Popular; GeoGebra. 

 

1 Introdução  

 

Com o constante avanço da tecnologia em ambientes escolares, o desafio do 

professor para aprimorar as metodologias de ensino fica cada vez mais complexo nesse 

ambiente. As práticas educacionais em sala de aula, atualmente, não são vencidas 

apenas pelas conversas e brincadeiras, mas também pelo uso de aparelhos celulares e 

outros aparelhos tecnológicos, nos quais os alunos se dispersam com músicas, 

mensagens e jogos. 

 Nesse contexto, os profissionais da área da educação precisam atualizar-

se constantemente. Visando sempre uma melhor aprendizagem e assimilação dos 

conteúdos por parte de seus alunos. 
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Entendemos que também essa concepção incorporar tecnologia admite dois 

níveis de entendimento. Num primeiro destes, o professor entende que em 

virtude do acúmulo de experiências pessoais com o uso de tecnologias, a 

incorporação da tecnologia pelo educando se acentua e as formas de fazer 

matemática se modificam: o uso de calculadoras gráficas, o uso de 

calculadoras simbólicas, o uso de simulações, a construção de modelos, o teste 

de hipóteses numéricas dentre outras, passam a constituir o arsenal de 

estratégias que se usa para fazer matemática. Claro que mudar a forma de fazer 

matemática implica em mudar também as tarefas matemáticas e problemas 

tradicionais podem assumir versões mais complexas (FROTA, 2004, p. 6). 

 

O curso Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA) é um projeto de extensão 

da UFSM conciliando a Educação Popular, de Paulo Freire, com a preparação para o 

ingresso no Ensino Superior (ALTERNATIVA, 2016). O PUPA tem como público uma 

faixa etária diferenciada, e a matemática é, em grande parte, a matéria em que os alunos 

possuem maior dificuldade, pois esta geralmente foi pouco trabalhada na educação 

básica, e quando trabalhada, acreditamos,  era de uma forma em que a preocupação de 

vencer os conteúdos superava a preocupação com alunos entenderem cada conceito 

matemático. Pensando nesta barreira foi criada a oficina para um trabalho diferenciado e 

para reflexões acerca de funções (afim e quadrática). 

Levando em consideração que o PUPA não possui laboratório de informática, a 

saída encontrada pelos educadores foi utilizar elementos que os próprios educandos 

possuem, como celulares, para o uso do aplicativo GeoGebra Calculadora Gráfica. 

A partir disto, a oficina proposta teve como objetivo geral desenvolver o 

raciocínio do aluno, apoiado no software de geometria dinâmica fazendo com que o 

mesmo construa o conhecimento sobre a teoria.  Dessa forma, objetivou-se aproximar a 

relação educando-educador, tratar o conteúdo com uma metodologia diferente da 

convencional, por fim, mostrar que o celular pode ser uma ferramenta de auxílio ao 

professor e ao aluno na sala de aula.  

 

2 Fundamentação Teórica  

 

Alguns pesquisadores que trabalham com Educação Matemática sugerem o uso 

das tecnologias da informação e computação na sala de aula (ARAÚJO, 2002; 

PENTEADO, 1999; MALTEMPI, 2004; GIRALDO, CAETANO e MATTOS, 2012.). 

Com experiências vividas no PUPA notou-se a necessidade de utilizar recursos digitais 

em sala de aula. Em contraste à dispersão dos alunos, é visível o interesse no material 

disponibilizado na rede. 
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Acredita-se que a aprendizagem de tópicos de Matemática depende de ações que 

permeiam “o fazer matemática: experimentar, interpretar, visualizar, induzir, conjeturar, 

abstrair, generalizar e enfim demonstrar” (GRAVINA; SANTAROSA, 1998, p.1). 

Além disso, o uso da tecnologia pode ser vista como um importante caminho para 

conseguir atenção dos alunos, que vivem na Era Digital. Elaborou-se um projeto, para 

ser executado no PUPA, baseado em um contado prévio com softwares matemáticos. 

Foi determinado o uso do aplicativo GeoGebra Calculadora Gráfica, pois este foi o que 

melhor se adequou ao conteúdo trabalhado (funções afim e quadrática). Conforme 

Bortolossi (2015), esse software possui todas as ferramentas tradicionais de um 

software de geometria dinâmica e tem a vantagem didática de apresentar, ao mesmo 

tempo, duas representações diferentes de um mesmo objeto que interagem entre si: sua 

representação geométrica e sua representação algébrica.  

 

3 Metodologia 

 

         Dentre as quatro turmas atendidas pelo projeto, separamos 2 grupos para a 

realização da atividade: 

● Grupo 1 – Turmas 1 e 2 

● Grupo 2 – Turma 4 

         A oficina foi realizada no auditório do Prédio de Apoio Didático Comunitário, 

onde o projeto atende os alunos. Foi solicitado com antecedência que os educandos 

fizessem o download do aplicativo GeoGebra Calculadora Gráfica em seus 

smartphones. 

Considerando o fato de que alguns alunos não possuem smartphones ou sistemas 

operacionais compatíveis, o grupo ficou dividido em pequenos subgrupos. Além disso, 

o intuito do trabalho em grupo foi para induzi-los ao compartilhamento de experiências 

e discussões sobre os exercícios propostos. 

Inicialmente, foi relembrado alguns conceitos de funções (afim e quadrática) 

utilizando para isso o quadro negro. Logo após, foram apresentadas no projetor 

multimídia algumas orientações básicas do funcionamento do aplicativo, por exemplo, 

inserir pontos e funções, controle deslizante, interseção entre dois objetos, entre outros. 

Dando prosseguimento, os educandos receberam uma lista com 9 exercícios, sendo 2 

deles denominados desafios (pois exigiam um pouco mais de reflexão sobre o que era 
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solicitado, agrupando os conteúdos), para realizarem em conjunto com auxílio dos 

educadores. 

No que segue, serão descritas algumas das atividades propostas: 

 

Atividade 1  

O objetivo desta questão era fazer com que o educando percebesse a variação da 

função afim quando os parâmetros eram modificados através do controle deslizante. 

Construa no GeoGebra a função afim f(x)=ax+b e analise o comportamento dos 

parâmetros a e b. 

a) Fixando o parâmetro a o que acontece com a função f(x) quando variamos o 

parâmetro b? 

b) Fixando o parâmetro b o que acontece com a função f(x) quando variamos o 

parâmetro a? 

         Para conseguir responder os itens elencados na atividade os alunos precisaram 

inserir a função f(x) no aplicativo GeoGebra, como mostra a Figura 1- a). Quando 

inserida a função o aplicativo gera automaticamente os parâmetros a e b. Desse modo, 

foi possível modificar cada parâmetro e observar sua variação, conforme Figura 1- b). 

 

Figura 1- a) Função f(x), b) Parâmetros a e b de f(x). 

 
Fonte: (O autor) 
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Atividade 2 

A segunda atividade proposta teve por objetivos fazer com que os alunos 

percebessem o que acontece com a função g(x) quando atribuímos valores crescentes e 

positivos para x.  

Considere uma função g(x)= 3x+4. 

a) Calcule o valor de g(1), g(2) e g(1000). 

b) O que acontece com os valores de g(x) quando x cresce? 

c) Por que isso ocorre? 

Para realizar a atividade, os alunos deveriam plotar no aplicativo a função g(x) 

(Figura 2- a)) e, posteriormente, inserir g(1), g(2) e g(1000) analisando os resultados 

obtidos, como mostra a Figura 2- b). 

 

Figura 2- a) Função g(x), b) Alguns valores para g(x). 

  
Fonte: (O autor) 

 

Atividade 3  

A terceira atividade, muito similar a primeira teve  por objetivos  fazer com que 

o educando percebesse a variação da função quadrática quando os parâmetros eram 

modificados através do controle deslizante. 
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    Construa no GeoGebra a função quadrática f(x)=ax
2
+bx+c e analise o 

comportamento dos parâmetros a, b e c. 

a) Fixando o parâmetro a e b o que acontece com a função f(x) quando variamos 

o parâmetro c? 

b) Fixando o parâmetro a e c o que acontece com a função f(x) quando variamos 

o parâmetro b? 

c) Fixando o parâmetro b e c o que acontece com a função f(x) quando variamos 

o parâmetro a? 

A construção dessa atividade no software é análoga a da primeira atividade, 

modificando a função digitada e, consequentemente, seus parâmetros. 

 

Atividade 4  

O objetivo da questão 4, foi fazer com que  que os educandos plotassem o 

gráfico de uma função dada e  marcassem se possível os zeros da função. Logo após, 

calculassem com a ajuda de papel e lápis o vértice da função e inserissem no aplicativo 

o ponto que representaria o vértice, analisando então como a função se comportaria 

quando se aproximasse de V. 

Considere a função g(x)=-x
2
+x+6. 

a) Construa g(x) no aplicativo. 

b) Encontre, se possível, os zeros dessa função (interseção com o eixo x). 

c) Calcule o vértice com lápis e papel e marque na função. 

d) O que acontece com a função até chegar no vértice? E o que acontece com a               

função após o vértice? 

  e) O vértice é ponto de máximo ou ponto de mínimo? 

 

  Inicialmente os educandos precisariam inserir a função g(x) no campo de 

entrada, como mostra a Figura 3- a). Com o auxílio da ferramenta Interseção de Dois 

Objetos, clicariam no Eixo x e na g(x), encontrando os zeros da função. Depois de 

encontrarem o ponto V que representa o vértice da função, plotariam o ponto V e 

analisariam o comportamento da função quando se aproxima de V pela esquerda e pela 

direita (Figura 3- b)). 
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Figura 3- a) Gráfico da g(x), b) Raízes e vértice da g(x). 

 
Fonte: (O autor) 

 

Desafio 1 

A oitava atividade, denominada Desafio 1, teve por objetivo  identificar o 

conceito de interseção entre o gráfico de  duas funções  e fazer com que os alunos  

refletissem em como resolver este tipo de exercício no lápis e papel. 

Uma fachada de prédio tem a forma de uma parábola que respeita a seguinte 

função f(x)=-x²+9x. Em um apocalipse zumbi, no meio de uma guerra entre humanos e 

zumbis, Fulaninho estava com uma arma e acabou atirando para se defender, no entanto, 

não sabia manusear a arma e a trajetória do projétil descreveu a seguinte função 

g(x)=x+7. 

Fulaninho acabou acertando a fachada do prédio fazendo com que a mesma 

desabasse por cima dos zumbis e salvando sua pele. 

a) Construa as funções no GeoGebra e verifique em quais pontos da fachada o 

projétil atravessou. 

b) Como você poderia descobrir estes valores com lápis e papel? 

Os educandos deveriam inserir as funções f(x) e g(x) no GeoGebra, como 

podemos observar na Figura 4- a). Então, com a ferramenta Interseção de Dois Objetos 

clicar nas funções e descobrir os pontos de interseção (Figura 4- b)). 
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Figura 4- a) Gráficos de f(x) e g(x), b) Pontos de interseção de f(x) e g(x). 

 
Fonte: (O autor) 

 

Desafio 2 

A última atividade, denominada Desafio 2, teve por objetivo fortalecer a ideia de 

vértice, ponto de máximo e fazer a visualização no gráfico para encontrar os zeros da 

função. 

Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por uma goleira, numa partida de 

futebol feminino, teve sua trajetória descrita pela equação h(t) = – 2t² + 8t (t ≥ 0) , onde 

t é o tempo medido em segundo e h(t) é a altura em metros da bola no instante t. 

Determine, apos o chute: 

a) O instante em que a bola retornará ao solo. 

b)  A altura atingida pela bola. 

Para resolver esse desafio, primeiramente os alunos deveriam inserir a função 

h(t) e analisar o seu gráfico. Poderiam utilizar a ferramenta Interseção de Dois Objetos 

para observar em que ponto a bola encontraria o solo (Figura 5- a)) e plotar o ponto V 

de vértice da função para analisar a altura atingida pela bola (Figura 5- b)). 
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Figura 5- a) Função h(t) e ponto A, b) Vértice da h(t). 

 
Fonte: (O autor) 

 

4 Relato da prática e da avaliação desenvolvida 

 

        Após o término da atividade, solicitamos que os alunos fizessem uma avaliação 

da prática, relatando os pontos positivos e negativos, suas dificuldades e, 

principalmente, o que aprenderam.  

Nas avaliações realizadas pelos educandos, recebemos muitos elogios pela 

atividade. Alguns relataram que conseguiram fixar melhor os conteúdos trabalhados 

junto ao aplicativo, gostariam que fossem propostas mais atividades que tivessem essa 

interação entre professor e aluno, conforme mostra as avaliações dos Alunos 1 e 2 das 

Figuras 6 e 7.  
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Figura 6- Avaliação do Aluno 1.  

 

 

Figura 7- Avaliação do Aluno 2.  

 

Alguns alunos relataram que inicialmente sentiram uma dificuldade em relação 

ao aplicativo, mas que no decorrer da atividade esta foi diminuindo (Figura 8). 

 

Figura 8- Avaliação do Aluno 3.  

 

 Além dessa barreira inicial com o GeoGebra, alguns educandos tiveram 

dificuldades com algumas das questões, como relata o Aluno 4 da Figura 9. 
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Figura 9- Avaliação do Aluno 4.  

 

 Um dos problemas enfrentados pelos alunos foi não possuir o aplicativo em 

mãos, o que tornou a resolução das questões difícil (Figura 10). 

 

Figura 10- Avaliação do Aluno 5.  

 

Por outro lado, alguns disseram que a conversa excessiva foi um grande 

problema, alegando que o número de professores não era suficiente para a quantidade de 

alunos atendidos naquele espaço (Figura 11).  

 

Figura 11- Avaliação do Aluno 6.  

 

Outros relataram que não poderiam utilizar o aplicativo no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), por esse motivo não acharam relevante a oficina, como relata o 

Aluno 7 da Figura 12.  
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Figura 12- Avaliação do Aluno 7.  

    

 Foi notável a diferença de interesse dos alunos de uma aula “tradicional” 

(entende-se tradicional como aquela pautada apenas em quadro e giz) para uma aula 

com instrumentos digitais, neste cãso com o software GeoGebra. A participação das 

turmas na atividade obteve um bom rendimento, levando em consideração que houve 

muitos questionamentos e indagações sobre os exercícios a fim de resolvê-los de 

maneira precisa. 

 

5 Considerações finais 

 

 A barreira inicial foi o desconhecimento dos comandos básicos do aplicativo, 

entretanto, ao longo das atividades, isto foi se perdendo. Percebemos, então, que as 

maiores dificuldades se concentraram nos exercícios 1, 4 e nos desafios. Os exercícios 1 

e 4 eram partes teóricas de funções do 1º e 2º grau, então o entendimento do que os 

parâmetros significavam era um processo lento e confuso na cabeça dos alunos, mas 

com muita calma dos educadores envolvidos, chegou-se a um entendimento e um 

melhor esclarecimento sobre o ocorrido. Já na parte dos desafios, é notável a dificuldade 

em interpretação dos alunos, por isto ficou difícil a retirada dos dados dos problemas.  

Além disso, um dos problemas enfrentados foi a excessiva conversa no Grupo 1, 

pois o número de alunos era grande e o atendimento dos professores fazia com que 

muitos educandos se dispersassem durante a espera, e o fato de nem todos terem acesso 

ao aplicativo para o estudo em casa, posteriormente. Contudo, a avaliação deste grupo 

nos fez refletir sobre a aplicação da oficina no restante das turmas, por esse motivo foi 

proposto que as atividades seriam aplicadas em cada turma, separadamente. 

Infelizmente não tivemos oportunidade de aplicar a atividade a turma 3 do projeto por 

motivos de incompatibilidade de horários e conteúdo, entretanto numa próxima a 

organização será para contemplar as 4 turmas. 
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A QUEBRA DA QUARTA PAREDE: RELATOS ACERCA DO USO DO 

CINEMA NA EDUCAÇÃO POPULAR 
 

Cainã Link de Lima
77

 

Alan Ricardo Costa
78

 

 

O Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA) é um projeto de extensão da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que atua na cidade e região. Seu objetivo 

primário é auxiliar no ingresso ao ensino superior de sujeitos desfavorecidos social e 

economicamente. A ação de extensão também visa o desenvolvimento de uma visão 

crítica do mundo, a partir de uma perspectiva freireana, isto é, com educadores(as) e 

educandos(as) educando-se mutuamente. O PUPA atende aproximadamente 150 alunos, 

divididos em quatro turmas, e as aulas ocorrem de segunda-feira à sexta-feira, no 

período da noite, e sábado, no período da tarde. Nos dias da semana, as noites dividem-

se em três períodos, um para cada disciplina do currículo escolar comum, como 

Filosofia, Matemática, Geografia, etc. O sábado, por outro lado, é direcionado para o 

planejamento de atividades complementares (que tenham preferencialmente viés inter 

e/ou transdisciplinar) e monitorias. 

É um impasse, entretanto, a conciliação da Educação Popular (FREIRE, 1992) 

com a preparação pré-vestibular e pré-universitária, seja isso no âmbito geral 

(MENDES, 2009), seja no caso específico do PUPA (COSTA, 2015). Uma das 

tentativas de tornar mais popular a educação pré-universitária no PUPA tem sido o 

desenvolvimento de atividades transdisciplinares e politicamente engajadas nas quais 

são utilizadas o cinema. A considerar pedagogicamente os filmes, vale destacar, 

contudo, que nem sempre estes são pensados para fins pedagógicos, o que demanda que 

o(a) educador(a) adapte a atividade e tenha uma abordagem didática, que a ferramenta 

não tem por si só. Assim, o objetivo no presente trabalho é apresentar um panorama de 

atividades educativas que fazem uso do cinema como ferramenta de aprendizagem, a 

partir das experiências do PUPA ao longo do ano de 2016. O objetivo específico é 

apresentar o projeto “Cinema na Comunidade” em seu funcionamento no âmbito do 

PUPA. 
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O “Ciclo de Cinema” é um projeto de extensão iniciado em 2014 e renovado 

desde então. Tem como um de seus objetivos a proposição de espaços de debates 

fomentados pela exibição de longas-metragens, curtas-metragens, episódios de séries 

televisivas, documentários, etc. O projeto, que conta com o apoio institucional da Pró-

Reitoria de Extensão (PRE) da UFSM, possuiu em seus dois primeiros anos um caráter 

itinerante, com exibições de obras-cinematográficas em escolas, em feiras culturais e no 

próprio PUPA (LOUREIRO e COSTA, 2015). No ano de 2016, entretanto, estabeleceu-

se definidamente em dois locais: o PUPA e o Centro de Apoio Sócio-Educativo 

(CASE). No PUPA, sobre o qual recai o enfoque do presente trabalho, as atividades 

ocorriam mensalmente e atendiam aproximadamente 50 alunos, dada à menor adesão 

dos educandos às aulas nos sábados, por diversos motivos
79

. Tais atividades eram 

geralmente planejadas por educadoras e educadores de diferentes áreas, como, por 

exemplo, História, Filosofia, Literatura e Ciências Biológicas. Dentre as produções 

cinematográficas utilizadas no ano estão “Wall-E” (2008), animação estadounidense, 

“Zuzu Angel” (2006), drama bibliográfico nacional, e “Depois de Lúcia” (Después de 

Lucía, 2013), drama mexicano. Também foi discutido o segundo episódio da primeira 

temporada da série televisiva “Black Mirror”, intitulado “Urso branco” (White Bear). 

As atividades produzidas pelo Ciclo de Cinema têm por finalidade estimular a 

troca de ideias entre educadores(as) e educandos(as), bem como propor uma quebra da 

quarta parede, isto é, criar uma conexão entre a obra artística e a realidade social. As 

obras são selecionadas para exibição pelos idealizadores da atividade de acordo com seu 

potencial para abordar determinados tópicos considerados importantes, como a punição 

e o sistema carcerário, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o 

luto, a violência contra a mulher e outros. 

A partir da exibição do filme “Wall-E”, animação de ficção científica que narra 

os percalços do robô homônimo à procura de Eva e, paralelamente, aborda a questão da 

sustentabilidade, pode-se discutir a relação dos humanos com aquilo que consumimos e 

o fim que damos a tais recursos. Pelo viés literário-filosófico, o filme serviu para 

nortear reflexões acerca do que é ser humano e/ou ser um robô na sociedade, tendo 

como parâmetro para análise a inteligência artificial e o papel das emoções na nossa 

vida. Foram propostas atividades práticas, a partir do filme, para a melhoria do convívio 
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social no PUPA: o uso de xícaras no lugar de copos plásticos descartáveis, separação de 

resíduos para a reciclagem e coleta de lacres de latinhas de alumínio.  

Em outra atividade desenvolvida, no qual foi exibido o episódio “Urso Branco”, 

da série “Black Mirror”, cujo enredo apresenta um cenário distópico (talvez não tão) 

futurista, onde a espetacularização da violência e da punição se dá pela mídia, sendo a 

protagonista perseguida e filmada por outras pessoas sem saber o motivo. Por meio do 

referido episódio, foi abordado o papel histórico da punição. Em conjunto com os(as) 

educandos(as), foi construída uma análise de conceitos como “direito” e “justiça”, além 

de uma avaliação do sistema penal e carcerário a nível nacional e mundial. Trazendo a 

discussão para ainda mais próximo da realidade social dos educandos e das educandas, 

foi abordado a relação das redes sociais com (1) a ideia de punição e (a relativização da) 

justiça, (2) os muito conhecidos casos de linchamentos de supostos criminosos e (3) a 

questão da ressocialização. 

Esses são apenas duas das atividades desenvolvidas ao longo de 2016 no espaço 

do PUPA, e tais exemplos servem para (re)pensar de que maneiras produções 

audiovisuais podem ser abordadas. O uso de tal ferramenta mostra-se importante pelos 

seguintes motivos: (a) é uma fuga das aulas formais e uma forma que o(a) educador(a) 

possui de ampliar os métodos de diálogo e construção do saber com o(a) educando(a), 

(b) utiliza-se de algo intrínseco ao cotidiano de todos, por abordar questões sociais e 

políticas inerentes ao mundo em que vivemos, e (c) propõe uma relação mais transversal 

entre educador(a)/educando(a). É notório que tais sessões contribuem de maneira 

significante para o desenvolvimento das percepções dos educandos e das educandas 

frente a realidade em que vivem, assim como um exercício de pensamento crítico e 

reflexão sobre os direitos humanos e a sociedade. 
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ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM SINDROME DE DOWN 

 

Stéphanie de Assis
80

 

 

A alfabetização se constitui em meio de tornar as pessoas cidadãs. Em se 

tratando de pessoas com deficiência, essa aquisição pode ter um significado ainda 

maior, uma vez que, não raras vezes, se sentem excluídas da sociedade. Este trabalho 

tratará de descrever nossa experiência em uma turma de alfabetização de jovens e 

adultos com Síndrome de Down, realizado na Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Pelotas. 

O projeto Novos Caminhos tem como um de seus objetivos principais a 

inserção das pessoas com Down e Deficiência Intelectual no mundo da escrita tendo em 

vista sua melhoria na qualidade de vida, visando contribuir de alguma forma um dos 

desafios vividos em seu dia-a-dia. 

Como aporte teórico, temos os estudos de FREIRE (1996). “[…] professor e 

alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente 

resistir aos obstáculos à nossa alegria.” Outra autora que vem nos fornecer 

embasamento da prática é SÁ (2010), pois 

 

[...] A imagem que o educador faz da criança é que vai orientar suas escolhas. 

Se o educador considera a criança como um recipiente que deverá receber 

tudo o que ele ( educador) sabe, pois é quem detém o saber, a organização do 

trabalho pedagógico seguirá tal princípio; mas, diferentemente disso, se a 

imagem que se tem é de a criança potente, forte, poderosa, capaz de construir 

estratégias de aprendizagem, atenta a sua atualidade, que toma decisões e 

que, na interação com o outro, constrói conhecimento, tal imagem conduzirá  

outro modo de organizar a proposta pedagógica (SÁ, 2010, p.12.). 

 

Este relato é baseado em nossa experiência de bolsista-ministrante do Projeto 

Novos Caminhos. O projeto existe desde 2007. No entanto, a turma em que a 

experiência é realizada existe desde novembro de 2009. O projeto ocorre em salas de 

aula da Faculdade de Educação, na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), nas 

segundas, quartas e sextas-feiras, pela manhã. 

Uma vez por semana, as alunas do curso de licenciatura em Pedagogia que 

ministram as aulas se reúnem com a coordenadora e a psicopedagoga do projeto para 

realizar o planejamento das aulas e conversar sobre o desempenho e progresso que cada 

aluno tem durante o processo. A turma sobre qual está baseada este relato atende a nove 
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alunos, seis com Síndrome de Down e três com Deficiência Intelectual. As atividades 

são planejadas conforme a dificuldade de cada um e, sempre que possível, são 

apresentados alguns exercícios de fixação lúdicos. 

Com o trabalho que vem sendo desenvolvido, os alunos estão conseguindo 

passar de uma situação de não-alfabetizados a alfabetizados e letrados, cada um no seu 

tempo. Não há, na turma, homogeneidade quanto aos níveis de alfabetização. Alguns 

alunos estão alfabetizados, precisando exercitar a leitura e a compreensão, outros se 

encontram em estágios iniciais de alfabetização. Devido a essa diferença, procura-se 

sempre oferecer atividades que atendem a cada necessidade diferente. 

No projeto desde junho do corrente ano, atuo como ministrante na turma de 

alfabetização. O trabalho se dá em equipe, onde se encontra em sala de aula uma 

bolsista e uma acadêmica voluntária.  

As atividades são planejadas de acordo com o nível cognitivo em que cada aluno 

se encontra. Assim, temos dentro da mesma sala níveis diferentes que exigem atividades 

diferenciadas; todas, porém, abordando o mesmo tema.   

Como exemplo, cito uma das aulas em que foram levadas atividades de 

matemática, e enquanto um grupo trabalhava os números e a escrita o outro, um pouco 

mais desenvolvido neste processo, trabalhava a quantidade. 

Durante esse pouco tempo de atuação, pude perceber em um de nossos alunos 

algumas dificuldades maiores, não só em relação à escrita, mas também à concentração, 

dificultando o interesse e, por conseguinte, a participação nas atividades. Em conversa 

com a família foi descoberto que o mesmo escrevia e gostava de mexer em computador, 

e que fazia isso com autonomia. Vislumbrei nesse momento uma oportunidade de 

motivar esse discente para a aula dando acesso a um aparelho notebook. Assim, 

começamos algumas atividades digitais que trabalham a leitura e a escrita. O aluno 

mostrou-se motivado e a equipe do projeto igualmente. Agora utilizamos, em alguns 

dias da semana, um computador fornecido pelo projeto. 

Outro fato que me chama a atenção é o intuito do projeto em despertar o 

interesse pela leitura. Para isso, buscamos sempre começar a aula com alguma leitura e 

trabalhar a partir  da história. Vale lembrar que o processo de alfabetização se dá aqui 

com jovens e adultos de faixa etaria em torno de 18 a 28 anos, portanto, são leituras e 

histórias adequadas às suas respectivas idades, respeitando o saber e a capacidade do 

aluno tentando não infantilizá-los. Muitas vezes essa leitura dá origem aos trabalhos que 

serão desenvolvidos a seguir em que os separamos em grupos de estudo. Assim, com 
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quem já consegue escrever, trabalhamos a leitura de sílabas e palavras e com quem 

ainda apresenta dificuldade na escrita, trabalhamos o reconhecimento das letras. 

Os relatos aqui feitos mostram-nos que a alfabetização de pessoas com Síndrome 

de Down e Deficiência Intelectual é possível quando levadas em considerações as 

diferenças individuais, o tempo de cada aluno, a motivação, o prazer.  

Outro fator que merece destaque é o respeito dedicado aos alunos dentro de sala 

de aula, conforme defendido por FREIRE (1996). Segundo o autor, devemos ter 

respeito aos saberes do educando, nunca subestimando, e sim acreditando no 

compartilhamento de conhecimento. 

No projeto consideramos que cada aluno tem potencial e é capaz de aprender 

dentro do seu próprio ritmo de aprendizagem. Respeitamos o seu tempo, sua capacidade 

de interação e, com isso, colhemos situações de aprendizagem que chegam a emocionar 

pelo sentido que os alunos atribuem a elas. 

Em sala de aula enfrentam-se desafios todos os dias, mas com vontade o projeto 

cresce quando os alunos mostram suas evoluções, isso faz termos esperança. Uma frase 

citada por um deles que acreditamos que é valido mencionar é “Meu sonho é ter um 

diploma.” Juntamente com todos os envolvidos nesse sonho acreditamos que um 

diploma é muito mais que um papel e sim o certificado de que estes são capazes, de 

reconhecimento não só como pessoas mas como cidadãos. É trabalhando com esses 

sonhos e com pessoas que tem vontade de realizá-los que o projeto Novos Caminhos 

tem comoobjetivo principal de não só ensinar a ler e a escrever, mas de inclusão social. 
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EXISTE INFLUÊNCIA MARXISTA NO PENSAMENTO FREIRIANO? 

 
Carolina Orquen do Nascimento

81
 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar a influência do marxismo – corrente 

teórica oriunda da Europa do século XIX, que vivia um contexto onde o mundo se 

colocava em um crescente de transformação ideológica, pós-transição do antigo modo 

de produção feudal para o novo modo de produção capitalista – na obra de Paulo Freire 

e no que entendemos hoje por uma Educação Popular. Rediscutir este tema é 

importante, hoje, devido ao aumento de acusações a Paulo Freire (como, por exemplo, 

nas manifestações de rua em Março de 2015), e sua visão de uma Educação Popular e 

não bancária. Freire, bem como os(as) educadores(as) que seguem ainda na tentativa de 

uma Educação Popular, mesmo com todos os empecilhos da atual situação da educação 

(principalmente) no Brasil, é comumente chamado de “doutrinador marxista” e 

“comunista”, fazendo necessária, então, a indagação de se este era mesmo guiado pela 

corrente teórica e ideológica marxista quando escreveu suas principais obras.  

Mostra-se importante compreender o contexto no qual o marxismo surge e 

algumas de suas principais características. Desde os fins do século XVII e início do 

século XVIII, o mundo, principalmente a Europa Ocidental, passava por centenas de 

guerras, revoluções e significantes mudanças ideológicas trazidas pelos grandes novos 

pensadores. 

Já na segunda metade do séc. XVIII acontece o que chamamos de marco na 

troca dessa temporalidade, da modernidade para a contemporaneidade: a Revolução 

Francesa (1789), período de forte agitação social e política na França, onde os 

revolucionários, chamados de Terceiro Estado, guiados fortemente pelos ideais 

iluministas, começaram os motins nas ruas de Paris, que desembocariam na tomada da 

prisão da Bastilha depois em seu ápice. Mas é em uma Europa Ocidental já do século 

XIX, majoritariamente em sua primeira metade, em troca de cartas, no que mais tarde, 

de forma já compilada, viria a se tornar a obra “A Ideologia Alemã” publicada apenas 

em 1933, que Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) começam a 

escrever as primeiras linhas do que hoje chamamos de Marxismo. As primeiras 

concepções marxistas surgem contrariando a principal escola teórica da época: a escola 
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Hegeliana, também conhecida como Filosofia da História. Esta se caracteriza como 

idealista, enquanto a escola marxista se caracteriza como materialista. 

Segundo Michels e Volpato (2011), os princípios do marxismo alegam que o 

sistema assegura a divisão do trabalho e o surgimento de classe antagônica: de um lado, 

os donos dos meios sociais de produção e, do outro, os donos da força de trabalho. O 

trabalho torna-se uma mercadoria e é paga como tal. O executor desse trabalho, o 

operário passa a ser simplesmente uma peça na máquina capitalista, recebendo o 

mínimo necessário para manter-se vivo e continuar produzindo. 

A influência destes ideais marxistas repercute na obra do filósofo e educador 

brasileiro Paulo Freire (1921–1997), principalmente na escrita da “Pedagogia do 

Oprimido” que, segundo Gadotti (1999), foi traduzida para mais de 18 línguas, fazendo 

de Freire um dos autores mais lidos no mundo no que concerne à educação. Durante o 

período da Ditadura Civil-Militar brasileira, entre os anos de 1964 a 1985, Freire foi 

perseguido e chegou a ser preso, acusado de pensamento subversivo, antes de ir para 

exílio no exterior. Durante seu exílio, não abandou a educação, e apenas em 1980, 

durante o período da reabertura lenta da política nacional, volta a atuar na educação no 

Brasil. 

A concepção de educação, para Freire, é voltada para a construção do 

pensamento com os(as) educandos(as). Nesse viés, Freire (1970, p. 33) critica a 

denominada “educação bancária”, na qual em lugar de comunicar-se, o educador faz 

“comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 

pacientemente, memorizam e repetem. Nessa visão “bancária” da educação, o “saber” é 

uma doação, que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 

opressão – a absolutização da ignorância, que esta se encontra sempre no outro. A 

oposição a essa educação bancária se dá na defesa da educação crítica, 

problematizadora e libertadora, que já não pode se dar em atos de depósitos, 

transferências ou transmissões de “conhecimentos” e valores aos educandos, meros 

pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente (FREIRE, 1970, 

p. 37). 

Além do viés educacional, nota-se o pensamento marxista em Freire na 

dicotomia opressor/oprimido, abordada com maior profundidade na “Pedagogia do 

Oprimido”. Quando Freire trata da marginalização, nos remetemos a uma dimensão na 

qual o modo de produção dominante é o capitalista, e onde a marginalização se forma 

baseada nas relações desiguais dos homens – e mulheres – com os meios de produção, 
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onde o proletário se sente como um ser aparte da formação dessa sociedade. Para Marx, 

essa sensação de não inclusão dentro da formação da sociedade no qual está vivendo o 

homem – e a mulher – chama-se alienação social. 

A alienação social se consolida como o sentimento de não ser um agente ativo e 

não sentir-se sujeito do mundo ao qual pertence, causas essas que implicam na visão 

deste ser, como se as condições políticas, sociais, culturais, agissem por si sós e de 

forma própria, sem a mão ou intervenção de outro homem proletário em suas 

construções. Nesse viés, enxergam o mundo como um mundo criado pelos donos dos 

meios de produção, sem levar em conta a sua influência na construção deste. Destarte, o 

que Marx entende por alienação social é inerente à marginalização, dos oprimidos, na 

perspectiva freiriana, que nunca estiveram fora de, mas sim sempre dentro de. A 

solução, pois, não está em integrar-se ou incorporar-se à estrutura que os oprime, mas 

em transformá-la, para que possam fazer-se “seres para si”. 

Em suma, há influência marxista subjacente aos escritos intelectuais de Paulo 

Freire, não somente na concepção de educação. Aqueles que foram às ruas nos protestos 

de Março de 2015 estão certos nesse aspecto, embora isso não signifique que 

educadores(as) freirianos(as) sejam doutrinadores(as), conclusão incoerente e inviável. 

Como poderiam estes(as) serem doutrinadores(as) se a base de sua ideologia 

educacional enfatiza a necessidade de que seu(sua) educando(a) seja um sujeito 

crítico(a)? Há uma incoerência em pensar estes(as) educadores(as) como freirianos(as) e 

doutrinadores(as) ao mesmo tempo no contexto da educação nacional contemporânea. 
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LEME: EXPRESSIVIDADE ATRAVÉS DA ESCRITA 

 

Thais Costa Moura
82

 

Gabriel Lentz de Abreu
83

 

Lauren de Lacerda Nunes
84

 

 
O projeto de extensão LEME: Oficinas Preparatórias para o ENEM surgiu no 

ano de 2015, com a proposta, até então inédita na cidade de São Borja-RS, de ofertar 

oficinas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para alunos de 

baixa renda do município. Tais oficinas são ofertadas gratuitamente aos sábados, em 

turno integral, visando abranger tanto alunos de instituições de ensino de turno integral, 

como aqueles que trabalham durante a semana e aqueles que já concluíram seus estudos, 

mas ainda almejam ingressar no ensino superior. Os colaboradores do referido projeto 

são, em sua maioria, alunos dos cursos de Ciências Humanas – Licenciatura e 

Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) 

campus São Borja, sede de realização do projeto. Estes acadêmicos, através do LEME, 

trabalham, além de sua formação pessoal humana, aspectos como ensino e 

comunicação. Desta forma, como consequência, arrecadam ampla bagagem teórico-

prática de habilidades que estes devem dominar para sua inserção no mercado de 

trabalho.  

Como proposta, o projeto visa dar prioridade a alunos com maiores dificuldades 

nas áreas de Ciências Humanas e Redação. No mês de março de 2016 foi realizado o 

processo seletivo para ingresso no projeto. Como caráter de seleção, foi proposto que 

estes produzissem uma redação argumentando os motivos pelos quais estes deveriam 

participar do projeto, além de passar por entrevista com membros da equipe e apresentar 

comprovante de renda, comprovando, assim, a baixa renda. Desta seleção, 

aproximadamente 100 alunos foram aceitos, sendo estes das mais variadas regiões do 

perímetro urbano e interior do município.  

Já nas redações produzidas pelos candidatos à vaga no projeto, observou-se a 

deficiência, tanto na ortografia quanto na produção de um texto do tipo dissertativo-
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argumentativo, visto que os candidatos demonstraram grandes dificuldades na 

exposição e organização de seus argumentos. Ao observar tais empecilhos e partindo do 

pressuposto de que saber escrever um texto dissertativo-argumentativo é um dos 

principais pré-requisitos exigidos pelo ENEM para o ingresso em uma universidade, 

observou-se a necessidade de trabalhar passo a passo a construção do referido tipo de 

texto nas oficinas de Redação. O que foi observado também instigou-nos a uma reflexão 

acerca das metodologias de ensino de produção de textos. Paulo Freire (1921, p. 11) 

relata sua experiência como professor de Língua Portuguesa, e refere-se à sua 

metodologia de ensino como uma proposta à curiosidade dos alunos, onde estes não 

tinham a obrigatoriedade de decorar o que lhes era passado, mas sim compreender. 

Desta forma, Viana (2010, p.5) argumenta que leitura e escrita são atos 

indissociáveis, visto que, para uma boa escrita, é necessário o hábito da leitura, por meio 

da qual o aluno construirá sua opinião e irá se apropriar de bons argumentos em defesa 

de seu ponto de vista. Com isso, nas oficinas de redação do projeto LEME: Oficinas 

Preparatórias para o ENEM, é trabalhada de forma dinâmica a argumentação do aluno, 

bem como sua capacidade de expressividade através das palavras. Ao observar o que foi 

produzido pelos alunos já nas primeiras oficinas ofertadas, notou-se extrema dificuldade 

com o uso da pontuação, coesão e coerência, bem como dificuldade (em alguns) de 

compreensão de textos e relatos de falta de interesse na Língua Portuguesa e na 

produção de textos. 

A partir destes pressupostos, busca-se salientar, através de tal oficina, a 

necessidade de se saber fazer-se entender através da escrita, além de desmistificar a 

ideia errônea que se tem de que para “escrever bem” é necessário o uso de vocabulário 

repleto de palavras de difícil compreensão. Para isso, são propostas atividades onde os 

alunos são incentivados a expressar suas opiniões através de debates (trabalhando, desta 

forma, a argumentação), além de atividades onde os alunos descrevem-se através de 

textos e, até mesmo, a construção de redações em conjunto, onde cada qual apresenta 

sua contribuição ao grande grupo e, a partir disto, constrói-se o texto dissertativo-

argumentativo na lousa, onde os mesmos argumentam em conjunto, debatem e corrigem 

o que acreditam haver a possibilidade de melhora. Desta forma que é trabalhado o 

vínculo entre linguagem e realidade, conforme Freire (1921, p. 13) argumenta ao citar o 

movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo. Ou seja, o ato de ligar o mundo 

do aluno à sua leitura, produção de textos e unir o aluno e suas produções ao mundo, à 

realidade cotidiana.  
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Outro aspecto que é de suma importância citar é o uso de atividades de debate 

para a desconstrução de preconceitos e construção de pensamento crítico nos jovens a 

partir de temas atuais, assim como a proposta de reflexão sobre a sociedade em que 

estamos inseridos. Pois, forme consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, o aluno deve obter o desenvolvimento do seu potencial crítico, leitura e 

compreensão de textos, juntamente com a sua especialização na capacidade de ampliar e 

articular conhecimentos e competências que possam ser mobilizadas nas inúmeras 

situações de uso da Língua Portuguesa. 

Após algumas oficinas ministradas, percebeu-se a melhora gradativa dos alunos, 

tanto na escrita quanto na argumentação e na desinibição, pois estes apresentam seus 

argumentos, pontos de vistas e até propriamente experiências pessoais ao grande grupo. 

Já quanto aos oficineiros, percebeu-se, também, a desinibição e melhor forma de 

expressividade para com os alunos de tal oficina, assim como uma melhor aplicação 

prática do que se trabalha em sala de aula e, consequentemente, uma melhor preparação 

destes para o mercado de trabalho.  

Com isso, pode-se afirmar que, além do ensino de como produzir textos do tipo 

dissertativo-argumentativo, as oficinas de redação do projeto LEME: Oficinas 

Preparatórias para o ENEM buscam, também, trabalhar a expressividade dos alunos e 

dos acadêmicos, bem como seus posicionamentos diante de questões sociais e suas 

reflexões quanto à sociedade no qual estes estão inseridos. 
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OLHARES E VIVÊNCIAS NO CEC – CURSINHO EDUCAÇÃO E 

CIDADANIA: DE EDUCANDA A GRADUANDA EM PEDAGOGIA 
 

Daiane Cristina Teles de Medeiros
85

 

 
Este relato trata da experiência vivida por uma graduanda do curso de Pedagogia 

da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) campus – Sorocaba, Estado de São 

Paulo, no CEC (Cursinho Educação e Cidadania). Apresento olhares em torno da 

vivência inicialmente como educanda do cursinho e, posteriormente, como estagiária do 

curso de Pedagogia.  

Apresento como se deu o deslocamento de educanda para efetuar o estágio 

obrigatório em Educação de Jovens e Adultos (E.J.A) no cursinho pré-universitário 

CEC. Optei por cumprir as horas de estágio, em um ambiente que me soava familiar, 

pelo fato de ter vivenciado grandes experiências na época em que participei como aluna 

desse mesmo cursinho pré-universitário. 

Os olhares, aqui apresentados, se deram através de vivências dentro da 

perspectiva da educação popular.  

Antes mesmo de entrar para o curso de Pedagogia, iniciei meus estudos no CEC 

no ano de 2010. Era aluna regular e buscava conhecimentos para ingressar em um curso 

superior e, assim, poder cursar a tão sonhada Universidade. A experiência possibilitou 

um firmamento de certos saberes que se mostraram eficientes em determinadas 

situações, bem como uma reorganização de conhecimentos, habilidades e atitudes frente 

a situações novas. Saberes como, por exemplo: percebi que existem muitas 

possibilidades e formas de se trabalhar com uma turma em sala de aula, é preciso ouvir 

os alunos, acatar as ideias dos mesmos, o trabalho entre professor e aluno precisa ser 

destacado dentro das salas de aula. 

Em 2016, vivi o estágio da EJA no Cursinho Educação e Cidadania (CEC), o 

que me proporcionou diversas situações que não necessariamente são vividas dentro do 

ambiente acadêmico. Voltar ao CEC como estagiária me possibilitou novos 

pensamentos, novos saberes que posso levar em minha bagagem de conhecimentos 

práticos e acadêmicos. Esta experiência contribuiu para o meu crescimento como 

educadora, abriu novas possibilidades de olhar para a educação. Desejo que esta 

experiência possa ser passada adiante. 
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No cursinho popular, o aprendizado entre educador e educando é mútuo, como 

afirma Paulo Freire: [...] ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a 

si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. 

Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária” são possuídos pelo 

educador que os descreve ou nos deposita nos educandos passivos. (2014, p.39). Os 

educadores são alunos da Universidade e estão ali voluntariamente ajudando e 

compartilhando seus conhecimentos, pois a partir da visão Freireana, não estavam ali 

para ministrar conteúdos, mas também para aprender com seus alunos, que trazem 

consigo, uma vivência que partilhada no grupo, enriquece o trabalho do educador, que a 

cada dia entenderá a educação como caminho de emancipação, e não da manutenção da 

ordem vigente, onde o educando é submisso a escola, a empresa, e ao Estado. A meu 

ver, o processo educativo no CEC é muito mais que um pré-vestibular, pois não são 

ensinados somente aqueles conteúdos que precisamos para passar em uma determinada 

prova, mas assuntos importantes na vida real, como política, saúde, conflitos nos 

relacionamentos humanos, entre outros.  

 Pensando na formação de jovens e adultos, são debatidos assuntos do dia-a-dia 

em forma de roda de conversa. O diálogo entre os educandos e educadores flui e cada 

aluno coloca sua opinião sem ter medo de ser diminuído pelos colegas da sala. Posso 

dizer que foi uma experiência muito interessante, pois nas minhas observações, percebi 

que havia grande entendimento entre eles, e uma comunicação muito interativa, o 

diálogo acontecia, a troca de experiências era algo que tornava tudo especial em 

comparação à Educação Bancária que existe na escola convencional.  

Na Educação Bancária a narração, de que o educador é o sujeito, conduz os 

educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 

transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto 

mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. 

Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão (FREIRE, 

2014). 

No CEC, diferentemente da Educação Bancária, descrita acima por Paulo Freire, 

ocorre a educação dialógica que encontramos dentro dos encontros de educação 

popular. Esta vivência nos mostra uma realidade que é possível e que funciona. Quando 

frequentei este cursinho, ainda como aluna, percebi que o ambiente era diferente, não 

sabia que a educação bancária, que existe dentro dos processos de ensino e 

aprendizagem nas escolas convencionais tinha de fato este nome, depois de entrar no 
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curso de Pedagogia, e estudar um pouco mais a fundo estes temas, entendi e compreendi 

o processo. 

Essa experiência no CEC foi muito importante na minha formação como 

educadora, ela potencializa a vida das pessoas. Como futura educadora, saio muito 

marcada por esta grande experiência. Durante o estágio obrigatório da disciplina EJA, 

que durou aproximadamente seis semanas, pude, em muitas das conversas obtidas com 

alguns professores, e também com alguns dos alunos, descobrir que o modelo de 

educação que interessa, é aquela que serve para os educandos, que de fato emancipa as 

pessoas, desenvolve de maneira plena o potencial das pessoas. 

Vivi uma experiência de deslocamento com o corpo implicado, este foi um 

conceito tratado na disciplina de concepções e princípios EJA. Entendi o que significava 

a educação bancária e agora como futura educadora, estudante e graduanda em 

Pedagogia, entendo que a educação, de fato, deve acontecer de forma dialógica. 

Provocações e inquietações foram surgindo dentro de mim, para que eu pudesse 

buscar algo novo em minha jornada na educação e, assim, achar alternativas a essa 

educação bancária que nos foi imposta; há quem acredite em uma educação melhor, 

pude comprovar com meus próprios olhares. Depois dessa linda experiência, notei que 

uma mudança grande me aconteceu. Assim, meu corpo pode finalmente sair do estado 

de coma em que se encontrava e se tornar um ser vibrátil, conforme sugere Rolnik 

(1993). 
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UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR PARA DISCUTIR O RACISMO 

 

Henrique Maciel Leão 

Patrícia Goulart Pinheiro 

 
O Cursinho Pré-vestibular Esperança Popular Restinga é um projeto de 

extensão vinculado ao Departamento de Educação e Desenvolvimento Social (DEDS) 

da UFRGS. Tem como objetivo proporcionar um espaço de aprendizagem e construção 

de conhecimento, diferenciado de um curso pré-vestibular convencional.  

Quando pensamos em uma prática de extensão, pensamos em transformações 

no território que trabalhamos.  Dentro do cursinho popular, a transformação deve ser 

além do ensinar para uma prova, deve-se pensar cidadania e direitos humanos dentro da 

sala de aula. Com base nesses princípios, surgiu a necessidade de uma aula 

interdisciplinar com o tema “Racismo”, assunto que foi colocado em diálogo com as 

disciplinas de Sociologia, História, Biologia, Geografia e Redação. A 

interdisciplinaridade neste contexto, pode ser entendida como a dialogicidade entre as 

disciplinas envolvidas (a partir de seus saberes científicos) e o saber popular que era 

posto pelos educandos, baseados na sua realidade concreta. A horizontalidade dos 

saberes posta em um prática dialética.  

O racismo pode ser entendido como uma relação de dominação instaurada 

dentro de um sistema social concreto. O racismo não é apenas um preconceito, é 

também ferramenta da manutenção de segregações e violências impostas à um grupo 

especifico, baseado por características fenotípicas e culturais. Ele pode se manifestar de 

diversas formas e ser justificadas de formas legitimas. O racismo é um mal que 

assombra a humanidade. O racismo é ferramenta das “malvadezas” do sistema 

capitalista, apontado por Paulo Freire, no qual sustenta e da força para a tão idolatrada 

meritocracia. 

A aula foi dividida em duas partes, uma teórica, na qual os educadores 

presentes falaram sobre conteúdos que são relacionados ao tema, e uma parte de 

discussão, em que houve um debate entre educadores e educandos. O educador de 

sociologia iniciou dando uma breve introdução sobre Darwinismo Social e como essas 

teorias influenciaram o imaginário de uma época, tanto no campo teórico – das ciências 

humanas, como sociologia e antropologia – quanto no senso comum. Dando sequência, 

os educadores de Biologia explicaram a teoria de Darwin, sobre a evolução das espécies 

e suas influências no século XIX. A teoria evolutiva foi usada para mostrar que, apesar 
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de as ideias de Darwin terem ocorrido no meio científico, ela revolucionou o 

pensamento das sociedades seguintes e, por consequência, acabou sendo distorcida por 

alguns pensadores. Finalizando a parte teórica da aula, o educador de História falou 

sobre questões históricas da vinda de mão de obra escrava dentro da sociedade 

brasileira, fazendo uma comparação com os Estados Unidos. Ele também abordou 

questões geográficas sobre o processo de escravidão e como as cidades foram 

transformando-se logo após o período abolicionista, criando favelas e periferias urbanas.  

Após o intervalo, para dar início à parte da discussão, escrevemos no quadro 

alguns termos e expressões de cunho racista. Parte dos educandos não havia escutado 

tais expressões ou não tinham associado ao cunho racista, com isso, podemos perceber 

como o preconceito é internalizado e naturalizado de forma a manter certos tipos de 

dominação e instauração de legitimidade desses preconceitos. Outros participantes 

lembraram momentos em que foram ofendidos por meio de alguns dos termos. Assim, a 

dinâmica da aula permitiu entender o espaço do cursinho como agente de ruptura dessa 

lógica dominadora. A importância de ter estudantes de origem popular e principalmente 

negros ingressando na universidade faz com que a dinâmica social modifique-se. Para 

ver como a aula refletiu em cada participante, a educadora de redação sugeriu a eles que 

fizessem uma redação ou relato sobre o tema. Após essa aula temos o desejo de 

trabalhar mais vezes dessa forma, com temas que possibilitem a interdisciplinaridade e 

o debate com a turma. 

Entendemos que a dinâmica de um cursinho popular deve-se trabalhar em cima 

de uma dialética entre ensinar para o vestibular/ENEM e formar alunos críticos, para 

além de uma prova. A crítica a educação tradicional deve ser um norte, dentro do 

educador de um curso popular. Não sendo tarefa apenas dos educadores das áreas de 

humanas, como é no imaginário de muitos, mas uma diretriz que deve estar 

internalizado em todo o corpo docente. 
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A PERSEGUIÇÃO  DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA BRASILEIROS AO 

EDUCADOR PAULO FREIRE NO CHILE 

 

Cristiane Medianeira Ávila Dias
86

 

 

Resumo: O jornal Correio Braziliense publicou, no ano de 2007, uma série de 

reportagens expondo detalhes sobre o Centro de Informações do Exterior (Ciex), órgão 

vinculado ao aparato repressivo da ditadura civil-militar de segurança nacional 

brasileira, até então desconhecido pelos pesquisadores. O Ciex, formado por diplomatas 

de vários escalões, funcionava como um serviço de Inteligência do Itamaraty, que entre 

os anos de 1966 e 1985, reuniu um acervo com mais de vinte mil páginas de informes, 

contendo detalhes sobre as atividades dos brasileiros no exterior. Assim, o órgão, que 

estava vinculado Sistema Nacional de Informação (SNI), teria monitorado os passos dos 

exilados, não apenas na América Latina, como na Europa, ex-União Soviética e África. 

Além do Ciex, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) recebeu o auxílio da 

Divisão de Segurança e Informações (DSI), na tarefa de vigiar os brasileiros exilados 

em outros países. Neste artigo o objetivo é apontar algumas considerações sobre o 

monitoramento efetuado pelo Ciex e a DSI/MRE, sobre as atividades de Paulo Freire, 

no Chile. Entende-se que essa vigilância ocorreu porque o educador apresentava 

determinadas singularidades, que o destacavam dentro da comunidade de brasileiros 

exilados, uma vez que o Método Paulo Freire de alfabetização influenciou os projetos 

educacionais dos presidentes Eduardo Frei Montalva (1964-1970) e Salvador Allende 

(1970-1973). Tal influencia gerava preocupação no governo militar brasileiro que, 

dentro da lógica da Doutrina de Segurança Nacional (DSN), entendia o método como 

“subversivo“ e a sua aplicação, como perigosa a manutenção da ordem e a estabilidade 

na região. Para tanto, utiliza-se como referencial teórico os aportes do Terrorismo de 

Estado (TDE), a partir de um viés interdisciplinar, entre a História e a Sociologia. 

Entende-se que tal abordagem, da perseguição ao exilado por órgãos que compunham o 

aparato repressivo brasileiro, se insere num processo mais amplo – o de implantação de 

ditaduras civis-militares de segurança nacional nos países do Cone Sul, entre as décadas 

de 1960 e 1970. 
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A RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS POR MEIO DE UM JOGO DE TRILHA 

 

Nicolle Ruppenthal
87

 

 

Resumo: Esta experiência aconteceu em maio de 2015 no Projeto de Educação 

Comunitária Integrar, que é um Pré-Vestibular Popular (PVP). Neste projeto todos os 

professores são voluntários com o intuito de buscar alguma mudança na educação, bem 

como promover a transformação social juntamente com os estudantes. O processo de 

ensino e aprendizagem do Integrar está em harmonia com o que disse Paulo Freire 

(2008), sua concepção é que na educação ninguém educa ninguém, as pessoas se 

educam em comunhão. E o Projeto vê o estudante como sujeito ativo de sua própria 

educação, onde os educadores aprendem, também, com os educandos, promovendo uma 

relação dialógica entre professor e estudante. Dentro desta perspectiva são 

desenvolvidas as práticas de ensino e aprendizagem da componente curricular de 

Química. Como somos um pré-vestibular existe a demanda de estudantes que pedem 

listas de exercício com exercícios de vestibular, porém uma simples lista de exercício 

não está de acordo com os princípios do Integrar. A lista não propicia o 

desenvolvimento de uma aprendizagem contextualizada. Para isso, foi desenvolvido um 

jogo que possibilitava a resolução de exercícios de vestibular bem como a interação 

entre os estudantes. Segundo Kishimoto (1994), o jogo é um tipo de atividade lúdica 

que possui duas funções: a lúdica e a educativa. Estas devem estar em equilíbrio, pois 

caso a função lúdica se sobressaia, não passará de um jogo, caso a função educativa 

predomine, será apenas um material didático. Este jogo era semelhante a um jogo de 

trilha com perguntas e respostas, o tabuleiro possuía 30 casas e poderia ser jogado de 2 

à 6 pessoas. Para se movimentar no tabuleiro o jogador deveria responder a uma 

pergunta de múltipla escolha (com a resposta embaixo) contida em uma carta. Esta carta 

era lida pelo jogador à sua esquerda, caso acertasse o jogador rolaria o dado e andaria o 

número de casas correspondente ao número sorteado pelo dado. O jogo acabava quando 

todos os jogadores chegassem ao fim do tabuleiro. Por ser um projeto de educação 

comunitária, o objetivo não era fomentar a competição entre os alunos, mas sim a troca 

de conhecimento entre os educandos. Foi observado que os grupos que chegaram ao 

final primeiro foram aqueles que ajudaram uns aos outros a responderem as perguntas. 

Como resultados o jogo promoveu a integração entre os estudantes bem como favoreceu 

o aprendizado em Química. 

 

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Jogo. 

 

REFERÊNCIAS  
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 47 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.  

 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O Jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 

1994. 

 

SOARES, M. H. F. B.; OKUMURA, F.; CAVALHEIRO, E. T. G. Proposta de um jogo 

didático para ensinar o conceito de equilíbrio químico. Química Nova na Escola, n.18, 

p.13-17, 2003. 

 

                                                           
87

Acadêmica do curso de graduação em Licenciatura em Química da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Educadora no Projeto de Educação Comunitária Integrar, de Florianópolis-SC. E-mail:  

nicolleruppenthal@gmail.com. 

mailto:nicolleruppenthal@gmail.com


 
 

186 
 

É LÓGICO QUE DEUS EXISTE? RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PRÉ-

VESTIBULAR ESPERANÇA 

 

Matheus Penafiel
88

 

 

Resumo: O trabalho desenvolvido no âmbito do Pré-vestibular Esperança Popular da 

Restinga pretende compreender os três eixos que constituem o ensino de Filosofia: o 

eixo temático ou conceitual, o eixo instrumental ou metodológico e o eixo histórico. 

Compreendo por eixo temático o espaço em que os conceitos e problemas filosóficos 

possam se relacionar com os problemas cotidianos enfrentados pelos alunos. Para o 

desenvolvimento dessa sequência didática, o problema a ser encarado é o da existência 

de Deus e foi realçado a partir da leitura de um trecho do livro Cem anos de solidão, de 

Gabriel García Márquez. Mais especificamente, o problema surge de um trecho em que 

um dos personagens, José Arcadio Buendía, pretende provar cientificamente a 

existência de Deus ou por fim, de uma vez por todas, à suposição de sua existência. 

Ainda que o trecho do livro pudesse suscitar o questionamento sobre a possibilidade de 

se provar cientificamente a existência de Deus, o problema pode ser encarado da 

seguinte forma: podemos provar logicamente a existência de Deus? A questão posta 

dessa forma articula consigo o segundo eixo: o metodológico. Trabalhamos, 

assim,tópicos de lógica que pretendiam instrumentalizar os alunos para o devido 

tratamento do problema e, inclusive, compreender como a questão foi tratada ao longo 

da história da Filosofia. Alguns conceitos foram esclarecidos no desenvolvimento das 

aulas, tais como argumento, silogismo e validade, além dos já trabalhados 

anteriormente, como proposição, valor de verdade, contradição e contrariedade. Por fim, 

o eixo histórico é trabalhado através da leitura de textos da tradição, os quais 

contemplam parte da filosofia medieval, tais como um trecho de Proslogion, de Santo 

Anselmo, em que o filósofo apresenta seu argumento ontológico, um trecho da Suma 

teológica, de São Tomás de Aquino, em que o filósofo apresenta as cinco vias em favor 

da existência de Deus, e um trecho da Crítica da razão pura, de Kant, em que o filósofo 

contrapõe o argumento ontológico. A partir desse último texto, foram trabalhados 

conceitos de teoria do conhecimento, tais como conhecimento puro e empírico, a priori 

e a posteriori, juízo analítico e sintético, a fim de elucidar como Kant pretende resolver 

o problema. 

 

Palavras-chave:Problema da existência de Deus; Lógica; Filosofia medieval, 
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Resumo: Este trabalho trata das estratégias de mobilização para a garantia de estudantes 

negros e negras nas salas de aula do Projeto de Educação Comunitária Integrar, que 

trabalha na perspectiva da Educação Popular e busca, com as ações afirmativas, a 

inserção dos estudantes de escolas públicas e negros (cotas raciais) nas universidades 

públicas catarinenses: Universidade Estadual de Santa Catarina, Instituto Federal de 

Santa Catarina e Universidade Federal de Santa Catarina. O Projeto busca os estudantes 

negros na região da Grande Florianópolis (Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José, 

Governador Celso Ramos, Garopaba). Visa-se, aqui, analisar as estratégias de 

mobilização para trazer os estudantes negros para o Pré-Vestibular Integrar, partindo da 

articulação com o Movimento Negro Unificado de Santa Catarina (MNU/SC), com 

atuação nos territórios do Maciço do Morro da Cruz, área de encosta na região central 

de Florianópolis. A questão racial é fundamental em nossa sociedade: o debate não é 

efetivo nas escolas, mesmo com as Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08, mascarando as 

desigualdades. Em Florianópolis – IDH de 0,847 – os negros estão em territórios 

periféricos com qualidade de vida abaixo da média. No Integrar há cotas para a garantia 

dos estudantes negros e a questão racial permeia as formações de professores desde 

2011, para que no processo de ensino-aprendizagem se dialogue com as múltiplas 

realidades dos estudantes. A metodologia desta pesquisa é quali-quantitativa: 

quantitativa, pois realizamos análise dos dados estatísticos da quantidade de estudantes 

negros no Projeto Integrar a partir das fichas de inscrição (virtual e físico); e qualitativa, 

pois analisamos os resultados da formação dos professores e suas percepções da 

realidade dos estudantes negros. Resultados alcançados mostram que a estratégia de 

articulação com o MNU/SC, conhecedor da realidade dos territórios periféricos, trouxe 

para o Projeto Integrar 54% de estudantes negros em 2016, sendo que em 2015 estes 

eram 48%. Antes os negros no Integrar eram minoria: entre 2011 e 2014 os dados não 

passaram de 20%. Os professores têm demostrado maior interesse na temática, 

mudando suas práticas pedagógicas, mas é necessária uma formação contínua. 

Utilizamos como referencial teórico Paulo Freire (2015), pois a educação da classe 

trabalhadora se faz a partir da realidade dos estudantes, e a pesquisa desenvolvida pelo 

professor do Projeto Integrar, Kleicer Cardoso Rocha (2016), mostrando a construção e 
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as contradições do Projeto Integrar. O MNU (1992) busca atuar nos territórios 

periféricos com a educação do povo negro e todos os oprimidos, uma educação que 

transcende a escola. 
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REFERÊNCIAS  
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. 

 

FREIRE, Paulo. Educação com Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2011. 

 

MNU – Movimento Negro Unificado. Programa de Ação. MNU: Salvador, 1992. 

 

ROCHA, Kleicer Cardoso Rocha. A perspectiva formativa do Projeto de Educação 

Comunitária Integrar no âmbito do ensino de Geografia com os trabalhadores 

estudantes. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Florianópolis, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

189 
 

GESTUS: ESTRATÉGIAS DE LUTA PARA PERMANÊNCIA DOS 

TRABALHADORES ESTUDANTES NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

CATARINENSES 

 

Kleicer Cardoso Rocha
93

 

Michele Mafra
94

 

José Pedro Torres Guerra
95

 

Natacha Marques Cardoso
96

 

 

Resumo: Objetivamos refletir sobre as experiências vividas por um coletivo de 

estudantes universitários oriundos de pré-vestibular popular, o Projeto de Educação 

Comunitária Integrar, localizado no Instituto Estadual de Educação - Florianópolis/SC. 

A Gestão Estudantil Universitária Integrar (GESTUS) é formada por docentes de 

graduação e em processos de graduação, mestrandos e doutora, e por estudantes do 

Projeto Integrar, ligados às atividades de pré-vestibular com fins de alcançar 

trabalhadores estudantes em situação de vulnerabilidade social, possibilitando o 

ingresso nas universidades catarinenses (Universidade Federal de Santa Catarina, 

Universidade Estadual de Santa Catarina e Instituto Federal de Santa Catarina). Este 

Projeto está ligado às Políticas de Ações Afirmativas: por meio das cotas, estudantes de 

escolas públicas, baixa renda, negros, negras e indígenas passam a ter a oportunidade de 

entrar em uma universidade pública. A questão que abordamos não se limita ao acesso à 

universidade, mas sim à permanência desses trabalhadores estudantes na mesma, pois, 

em sua maioria, são trabalhadores, o que inviabiliza cursos de período integral, fazendo 

com que o estudante tenha que abandonar o trabalho para se dedicar aos estudos ou 

deixe de estudar para continuar trabalhando – o que gera um processo de exclusão. Para 

dar suporte aos trabalhadores estudantes universitários em 2012, organizou-se um 

coletivo dentro do Projeto Integrar para atender às demandas da permanência 

universitária, oferecendo suporte financeiro e pedagógico, mas também preocupado 

com a formação ideológica no envolvimento com os movimentos sociais e populares, 

além de ser um suporte afetivo de ajuda mútua por meio de ações coletivas. Buscamos 

aumentar a probabilidade de permanência dos universitários e melhorar os índices de 

aproveitamento nas disciplinas. Todo início de ano, com a entrada de novos 

trabalhadores estudantes nas universidades públicas, a GESTUS auxilia nos meandros 

acadêmicos, explicando o funcionamento e sua dinâmica, procurando mostrar os 

caminhos burocráticos na busca de direitos, como os auxílios e bolsas permanência que 

a universidade disponibiliza, mas os calouros não têm conhecimento. O grupo alcançou 

um número significativo de benefícios aos seus estudantes oriundos do pré-vestibular, 

oferecendo suporte pedagógico nas disciplinas nas quais os graduandos (e agora 

também duas mestrandas) apresentam maior dificuldade. Este acompanhamento faz 
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com que os estudantes se envolvam com os processos de luta dentro da universidade, 

compondo redes de interesses coletivos e criando estratégias na permanência dos 

trabalhadores estudantes de projeto social. A GESTUS, hoje (2016), é composta por 58 

membros e membras, estudantes, professores e participantes na luta pela permanência 

universitária. 
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Resumo: Esse trabalho apresenta um relato de experiências e reflexões sobre minhas 

primeiras atuações docentes em Teatro no Pré-Universitário Popular Alternativa 

(PUPA), e como esse processo contribuiu em minha formação docente e na constituição 

de uma visão de mundo enquanto sujeito e profissional, por meio das experiências 

vividas. Teve início com a pesquisa decorrida durante o ano de 2014, para a construção 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Licenciatura em Teatro da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sob a orientação da Profª Mestra 

Cândice Lorenzoni. Neste relato de experiência, apresento algumas de minhas 

descobertas, percursos, trabalhos no campo do ensino da linguagem teatral e na 

“evolução” das percepções do ensino, aprendizagem e relação entre educandos(as) e 

educadora desde o ano de 2013 até 2016, anos de minha atuação como Educadora de 

Teatro no PUPA. Trago ainda o que Josso fala em seu livro “Experiências de Vida e 

Formação”, onde aponta a importância de refletir sobre a formação e autoformação por 

meio das vivencias que tivemos. Destaco que “essas vivencias atingem o status de 

experiência a partir do trabalho de reflexão sobre o que se passou e sobre o que foi 

observado, percebido e sentido” (JOSSO, 2010, p 48). Nesse trabalho estão presentes 

histórias, memórias e experiências que me constituem enquanto docente de teatro, bem 

como, mostram uma docente em constante procura por uma educação popular, dentro e 

fora do PUPA.  
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Resumo: Este relato de experiência apresenta os principais pontos da abordagem 

utilizada durante aulas de português na ONGEP (Organização Não-Governamental para 

a Educação Popular) para a introdução e discussão sobre o tópico Gêneros e Tipos 

Textuais. Foram utilizados jornais e revistas, pois entendemos que trabalhar com esses 

suportes possibilita comparações rápidas de recursos linguísticos, recursos verbais e não 

verbais constituintes de textos. Além disso, buscamos fomentar o desenvolvimento da 

leitura crítica dos estudantes, de modo a compreenderem que há ideologia até mesmo 

em publicações ditas isentas. As atividades foram realizadas no final de abril durante 

dois períodos, em que estiveram envolvidos os estudantes dos dois turnos da ONGEP 

(manhã e noite). Tendo em vista que “linguagem e realidade se prendem dinamicamente 

[...], a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 

das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE, 1989, p. 9), esses estudantes tiveram 

como tarefa observar o posicionamento de jornais e revistas de grande circulação no 

Brasil a respeito do afastamento da presidente Dilma Rousseff, aproveitando a recente 

votação dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados, ocorrida em 17 de abril de 

2016. As publicações selecionadas datam do dia 18 de abril e são as que seguem: Zero 

Hora, Diário Gaúcho, Correio do Povo, Jornal do Comércio, O Globo, Folha de São 

Paulo e Meia-Hora (jornais); e IstoÉ e Carta Capital (revistas). Ao trazer jornais e 

revistas para a sala de aula, os estudantes, em pequenos grupos, foram convidados a 

observar como se dá a construção de opinião das publicações, atentando para: a) 

editoriais (diferenças e semelhanças na seleção e exposição de conteúdo); b) 

vocabulário (palavras diferentes utilizadas para designar assuntos semelhantes); e c) 

recursos não verbais e propagandas presentes em cada publicação. Cada grupo recebeu 

um par de publicações a ser comparado (por exemplo: revistas IstoÉ e Carta Capital; 

jornais Zero Hora e Jornal do Comércio). Ao final, cada grupo compartilhou uma 

síntese de suas análises ressaltando aspectos mais relevantes em suas observações. 

Além de demonstrarem ter realizado uma leitura crítica sobre o assunto em pauta, os 

estudantes trouxeram importantes considerações a respeito do público-alvo das 
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publicações no que diz respeito às linguagens verbal e não verbal utilizadas, 

especialmente nas comparações entre os jornais Diário Gaúcho e Zero Hora 

(vocabulário mais popular versus rebuscado; notícias mais curtas x detalhadas) e Meia-

Hora e O Globo (comunidades periféricas versus classe média). 

 

Palavras-chave: Gêneros Textuais; Jornais; Análise do Discurso. 
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O TERRITÓRIO DO PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR COMO 

LUGAR DE CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA 

 

Adriano De La Fuente
104

 

 

Resumo: O relato tem a intenção de realizar uma breve reflexão sobre o Território do 

Pré-Universitário como espaço de construção de Cidadania na perspectiva da Educação 

Popular. Para isso, utilizou-se as ações realizadas no Pré-Universitário Alternativo Pies 

da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal, que ao longo dos sete anos de 

existência vem desenvolvendo junto à comunidade de Ituiutaba – MG e região do 

Pontal do Triangulo Mineirouma proposta de formação cidadã e pedagógica para 

estudantes de escolas públicas de classes socialmente vulneráveis, que de outra maneira, 

não teriam condições financeiras para arcar com as despesas de um Pré-Vestibular 

Privado.Partimos do pressuposto que o desenvolvimento tecnocientífico informacional 

introduziu uma nova dinâmica nas relações em sociedade. É evidente que essas 

transformações de ordem social, econômica, política e cultural repercutiram também na 

Educação, produzindo novos padrões de referência.O desenvolvimento dos Pré-

Universitários voltados para a classe popular surgem da percepção crítica de que parcela 

significativa dos estudantes da Educação Básica, principalmente alunos oriundos da 

escola pública, não adquirem uma educação de qualidade necessária ao longo de sua 

trajetória acadêmica, revelando um despreparo para os processos seletivos nas 

universidades brasileiras e, por conseguinte, diminuindo as expectativas de acesso ao 

Ensino Superior, sobretudo, dos sujeitos menos favorecidos nas camadas 

populares.Dados sistematizados pelo IPEA (2010) demonstram que as desigualdades no 

acesso ao Ensino Médio são pronunciadas, especialmente, quando considerada a renda 

das famílias dos estudantes: entre os jovens mais pobres, 31,3% entre 15 e 17 anos de 

idade cursavam o Ensino Médio, proporção que, para os mais ricos, é de 72,5%, ou seja, 

a presença no Ensino Médio de jovens ricos é mais que duas vezes superior à presença 

de jovens mais pobres.Considerando o acesso ao Ensino Superior como mecanismo de 

inclusão social e mudança nas perspectivas de vida da população, diminuir essas 

possibilidades significa promover a ampliação da pobreza e segregação dos mais 

pobres. Nesta perspectiva, os espaços populares de Educação Popular podem ser 

considerados Territórios, quando oferecem possibilidade de transformação social em 

tempos tão complexos e instáveis.As atividades desenvolvidas no Pré-Universitário 

buscam promovero acesso ao Ensino Superiorde sujeitos das camadas populares da 

comunidade.Além disso, têm proporcionadono interior da universidade a inter-relação 

entre pesquisa, ensino e extensão como elementos fundamentais na formação acadêmica 

dos estudantes da educação básica, graduandos/professores voluntários.Além do mais, 

percebe-se que, além de potencializar o acesso ao Ensino Superior por meio de 

conteúdos sistematizados, o Pies configura-se como Território de diálogos e práticas, 

principalmente quando se propõe a refletir sobre temas sociaisinterrelacionados 

aosaspectos políticos, econômicos e culturais no cotidiano dos sujeitos. Neste aspecto, 

contribui na construção crítica dos saberes, auxiliando na formação de cidadãos ativos e 

autônomos. 
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ORIGEM E CONSTITUIÇÃO DO PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR 

ALTERNATIVA A PARTIR DA PESQUISA HISTÓRICA: UMA 

CONSTRUÇÃO 
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105
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Tatiane Fernanda Gomes
107

 

 

Resumo: Este texto aborda os resultados parciais do projeto de pesquisa “15 anos de 

história: a trajetória do Pré-Universitário Popular Alternativa, de Santa Maria – RS e a 

educação popular hoje”, iniciado em 2015, com o objetivo de (re)memorar momentos-

chave do coletivo desde sua origem, no ano 2000. A realização da referida pesquisa 

justifica-se pela necessidade de construção de um histórico do PUPA, uma vez que as 

informações referentes a sua origem e aos primeiros anos de atividades são vagas e 

escassas. A metodologia utilizada foi uma associação entre história oral, através da 

realização de entrevistas com egressos do PUPA e pesquisa documental em projetos, 

relatórios e jornais locais que mencionassem o projeto. No processo de pesquisa foram 

utilizados como referenciais teóricos autores como Paulo Freire (1987), José Carlos 

Meihy (2000) e Dulce Whitaker (2010). Foram analisadas as entrevistas transcritas e 

feita uma análise associando-se os dados das entrevistas com o material coletado nos 

jornais, a fim de traçar o caminho construído pelo projeto nos primeiros anos de 

atividades. O Projeto de pesquisa está em curso e os primeiros resultados já foram 

divulgados em trabalhos apresentados em eventos e material audiovisual divulgado na 

página do facebook do projeto, identificado pelas hashtags #Alternativa15Anos e 

#SouSujeitoDessaHistoria. Destaca-se no percurso da pesquisa, o fato de evidenciarmos 

o contexto educacional brasileiro da época de criação do pré-universitário, marcado pelo 

sucateamento das universidades públicas e pela restrição do acesso ao ensino superior 

para a classe trabalhadora. Também cabe destaque ao processo de conquista da meia 

passagem para o(a)s educandos(as), o amadurecimento das práticas educacionais do 

PUPA, a participação do Alternativa em manifestações como a luta contra a 

privatização do prédio de apoio da UFSM (2007), “Marcha das Vadias”, “Estatuto do 

Nascituro”, os protestos contra o aumento da passagem de ônibus e pela abertura da CPI 

da boate Kiss, pela democratização da educação entre tantas outras. Constatamos, 

através da pesquisa, que em dezesseis anos de existência, muitas mudanças ocorreram 

no PUPA em diversos aspectos, dar visibilidade a tais constatações pode contribuir de 

alguma forma para um constante aprimoramento do Alternativa. 
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NOTÍCIAS E ARTIGOS DE JORNAIS/PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

 

MEIA passagem para seguir no cursinho. DIÁRIO DE SANTA MARIA, Santa Maria, 

12 ago. 2005. 

 

POLÊMICA na venda da meia-passagem. A RAZÃO, Santa Maria, 27 set. 2005. 
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PANORAMA HISTÓRICO ACERCA DAS POLITICAS EDUCACIONAIS 

PARA O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL DE 1990
108

 

 

Camila Wolpato Loureiro
109

 

 

Resumo: Com o fim de fazer uma reflexão acerca da luta de acesso ao Ensino Superior 

no Brasil – reflexão esta que se mostra fundamental para a compreensão da história de 

lutas da Educação Popular e, por conseguinte, dos cursos pré-universitários populares –, 

é preciso, primeiramente, nos atermos à guinada neoliberal do final do segundo milênio 

passado. Portanto, por meio de discussão historiográfica, proponho um debate sobre os 

conceitos básicos do neoliberalismo, sua instalação nos Estados europeus e seu 

espraiamento para o resto do mundo. Na perspectiva neoliberal, a Educação de 

qualidade é aquela que prepara o individuo, com conhecimentos e técnicas, para as 

demandas do mercado de trabalho e fortalecimento das empresas. No Brasil, tal projeto 

aparece na forma de protelar e dificultar a democratização da educação básica, além de 

proporcionar um medíocre acesso ao Ensino Superior, em boa parte com incentivos às 

instituições privadas. Entretanto, por estarmos trabalhando com acesso ao Ensino 

Superior, iremos nos ater, principalmente, a este tema. Podemos observar no Brasil, um 

fenômeno neoliberal latente, com um o modelo de ensino superior cada vez mais 

privatizado, excludente e mercadológico. O conjunto de ideias neoliberais começa a ser 

implementado a partir da Reforma Universitária de 1968 (Lei n. 5.540/68) adicional lei 

5692/71 (MEC – USAID – MEC assina acordo com o ministério da educação dos 

EUA), durante a ditadura civil-militar, e acentuado após a aprovação das Leis de 

Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394/96), durante o governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), com orientação central de abertura da educação para agentes do mercado. 

Evidentemente, tais medidas geraram graves consequências sobre a qualidade, acesso e 

permanência dos estudantes – principalmente trabalhadores e seus filhos - no Ensino 

Superior, legitimando a qualidade da educação no viés neoliberal, onde os filhos de 

trabalhadores devem ser ensinados nas artes técnicas, para sustentar o setor empresarial. 

O mote principal dessa reforma consiste na redefinição do papel do Estado, onde, por 

um lado, há uma reafirmação do Estado democrático, enquanto instancia de 

redistribuição de recursos, ao passo que ele é desconstruído na busca da manutenção do 

lucro crescente.  
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PENSAR O ESPAÇO E O ESPAÇO DA EDUCAÇÃO POPULAR EM CURSOS 

PRÉ-UNIVERSITÁRIOS POPULARES 

 

Alan Ricardo Costa
110

 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo maior (re)discutir e problematizar a categoria 

“espaço”, sobretudo o que se entende por espaço da sala de aula em cursos Pré-

Universitários Populares (PUPs)/Pré-Vestibulares Populares (PVPs), que são ações de 

democratização do acesso ao Ensino Superior e de fomento às perspectivas mais 

populares de Educação (FREIRE, 1970, 1971). Tais ações sofrem o dilema da tentativa 

de conciliação de perspectivas minimamente antagônicas: grosso modo, há na essência 

de um curso PUP/PVP um jogo de disputa entre (1) o viés da Educação Popular e (2) o 

viés da preparação pré-vestibular no interior de cada curso PVP/PUP e, espera-se, o 

primeiro se sobressaia ao segundo. Para tanto, não ser ingênuo ou alheio às 

compreensões críticas de espaço e espacialidade é fundamental. Nesse sentido, estudos 

entendidos como pertencentes ao campo interdisciplinar da Geografia Pós-Moderna 

(SOJA, 1989; MASSEY, 1992) podem contribuir para a compreensão desta categoria 

espaço, que, somada a outras, contribuem com a tentativa de um trabalho pedagógico 

mais freireano, crítico, político e desenvolvido com as classes populares e seus saberes. 

Tendo como pano de fundo para a discussão as experiências prévias de aulas e 

atividades didáticas do curso Pré-Universitário Popular Alternativa (PUP Alternativa) e 

do Coletivo Práxis de Educação Popular, ambos do município de Santa Maria-RS, é 

defendida a necessidade de maior fomento às discussões sobre espacialidade. Conclui-

se que a espacialidade, por si só, não garante a caracterização de um fenômeno social 

enquanto Popular (FREIRE, 1970, 1971). Contudo, ignorar as questões de espaço e 

espacialidade significa em grande medida afastar-se de um viés de Educação Popular 

mais freireano. 
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PERFORMANCE ALTERNATIVA: UM EXPERIMENTO PERFORMÁTICO 

COM ALUNOS DE PUP 

 

Luis Gustavo Paroli Chiappa
111

 

 

Resumo: O pré-universitário popular Alternativa, localizado em Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul, conta com educandos  preferencialmente com baixa renda  os quais 

são escolhidos mediante processo seletivo constituído por análise de questionário 

socioeconômico e entrevista. Após esta seleção, os educandos são divididos em quatro 

turmas. Uma característica notória nas turmas que se formam é a presente diversidade 

dos educandos que as integram. Diversidade na faixa etária, na rotina, nas experiências 

e convicções, exatamente por considerar esta diversidade propiciadora de aprendizado. 

É nesta diversidade que encontramos referências, visões de mundo, interpretações da 

realidade e posicionamentos sociais totalmente diferentes, os quais podem vir a servir 

de estímulo para a prática artística que, por sua vez, pode reverberar na forma com que 

encaramos o que nos cerca no mundo, o que nos é pertinente. Este projeto, de caráter 

experimental, justifica-se na tentativa de conciliar este encontro de diversidades e 

canalizálas para a produção artística, bem como analisar sobre a pertinência, 

possibilidades e potências desta prática dentro do espaço de um pré-universitário 

popular. Para que o experimento aconteça, serão utilizados o documentário “Perfodase 

 um documentário sobre performance arte” dirigido por Williane Gomes e Vanessa 

Paula Trigueiro e registros performáticos da performer Marina Abramovic, como 

norteadores artísticos do processo. O experimento performático será apresentado no IV 

Encontro de Pré-Universitários Populares, em Santa Maria, entre dos dias 22 e 24 de 

setembro de 2016. 
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PERÍODO ROTATIVO: A APOSTA DO TERRITÓRIO POPULAR 
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112
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113

 

 

Resumo: O presente trabalho trata da experiência de Educação Popular vivenciada no 

Coletivo de Educação Território Popular (TP). O objetivo é problematizar uma visão de 

Educação Popular caracterizada unicamente por atender estudantes de classes populares. 

Como metodologia dominante este trabalho apresentará as experiências dos membros 

do TP, experiências essas que buscam garantir uma Educação Popular verdadeiramente 

crítica e emancipadora. Em uma condição de vigilância constante sobre as nossas 

práticas criamos um dispositivo na grade curricular do nosso curso chamado Período 

Rotativo, que se torna objeto da nossa análise no presente trabalho. O Período Rotativo 

ocorre semanalmente com duração de dois períodos (90 minutos) organizados de forma 

rotativa a partir de um calendário previamente estabelecido. As temáticas desses 

períodos dialogam com a ideia de formação integral do estudante mais do que 

propriamente ao desenvolvimento de conteúdos ou conceitos exigidos pelos exames 

seletivos. Em verdade, esse espaço quer ser uma mistura entre as duas coisas: 

conscientização/desenvolvimento de senso crítico e abordagem de conceitos formais. O 

planejamento desse período geralmente emana de questões políticas e sociais que 

dialogam com as diferentes áreas que compõem o currículo tradicional. De forma 

totalmente propositiva, portanto, os professores criam relações entre os seus campos de 

conhecimentos e aspectos significativos da realidade fora da sala de aula. O objetivo 

principal, entretanto, está no questionamento, modificação ou reafirmação das posições 

previamente estabelecidas dos envolvidos nessa prática. A partir da experiência do 

Período Rotativo o Território Popular se aproxima muito de um ideal de Educação 

Popular, educação essa que reconhece os diferentes saberes, estimula a interação entres 

esses, valoriza o debate e conta com a construção e participação dos estudantes.  

 

Palavras-chave: Educação Popular; Território Popular; PVPs. 
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QUÍMICA EM UM CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE UMA EDUCADORA 
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114

 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a tentativa de instigar os estudantes de 

um curso pré-vestibular popular a gostarem mais das aulas de Química, estimulando o 

aprendizado através de dinâmicas realizadas em aula. Nota-se que a maioria dos 

estudantes não suportam as disciplinas da área de ciências exatas, dificultando o 

aprendizado dos mesmos, sendo necessária atenção especial á didática e planejamento. 

Neste trabalho é relatada a experiência da construção de aulas mais dinâmicas através 

da inserção de vídeos educativos e experimentos com materiais caseiros, baratos e de 

fácil manuseio, como estratégia de despertar o interesse desses alunos à disciplina de 

Química e áreas afins no programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e 

Superior - (PAIETS). As dinâmicas realizadas em aula apresentaram-se como 

potencializadora para estimular o interesse dos alunos para a disciplina, uma vez que, os 

mesmos, passaram a se interessar mais e desfrutar mais das aulas. Conclui-se que a 

utilização de experimentos com materiais caseiros evidencia aos alunos que a química 

está presente nas nossas ações do cotidiano, desconstruindo a ideia de que a mesma está 

presente apenas nas indústrias e laboratórios, facilitando o aprendizado e interesse dos 

alunos.  

 

 Palavras chaves: Educação popular, Ensino de Química, Material Didático. 
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RELATO SOBRE EXPERIÊNCIA NO CURSO ACEPUSP 

 

Ingrid Pereira De Souza
115

 

 

Resumo: Esse relato conta um pouco sobre minha experiência em um pré-universitário 

popular com o intuito de mostrar como se dá o ensino nesse espaço, assim como sua 

organização. Nos anos de 2011 e 2012, tive a experiência de frequentar o ACEPUSP, 

instituição popular composta por recém formados ou universitários em curso. Nessa 

Instituição, eram ofertadas bolsas de até 100% para as pessoas que apresentavam 

vulnerabilidade econômica e, para os que não conseguiam, o valor era bem acessível. A 

princípio, eu tinha como objetivo frequentar um curso com renome por conta do índice 

de aprovação, mas, pelos custos, acabei optando pelo curso popular, sobre o qual já 

havia escutado informações. Os horários disponíveis eram manhã, tarde, noite e aos 

sábados em período integral. Os materiais extraclasses eram doados, na maioria das 

vezes, por ex-educandos do curso ou estudantes de outros pagos, cujas mensalidades 

são extremamente caras. O espaço físico era um pouco precário, mas possuía uma área 

de confraternização com uma espécie de cozinha, onde os alunos que permaneciam o 

dia todo, esperando a aula ou mesmo estudando, podiam levar sua comida sem precisar 

voltar para casa. Os turnos da manhã e tarde geralmente eram compostos por alunos que 

tinham acabado de sair do ensino médio ou estavam ainda cursando, já o turno da noite, 

era composto por alunos mais velhos ou que já saíram do ensino médio e precisavam 

trabalhar para sustentar a casa ou ajudar os pais, ou por àqueles que queriam retornar 

aos estudos. Nos fins de semana, os professores faziam palestras, rodas de conversa 

sobre temas abordados em anos anteriores por vestibulares e com teor político, 

simulados, filmes sobre épocas importantes e leituras obrigatórias de livros exigidos 

pelas avaliações de ingresso ao Ensino Superior. Este espaço que frequentei durante 2 

anos me propiciou uma vasta experiência, pois hoje estou na faculdade e, graças a este 

tempo, resolvi ingressar no ramo da licenciatura, e me apaixonei pelo mesmo, por me 

inspirar nos professores que tive nesta instituição. Professores estes que davam o 

máximo de si para garantir que aquele espaço fosse de muito aprendizado e reflexão. 

Dessa forma, compreendi a necessidade de desenvolver um senso crítico, e percebi o 

quanto a educação é fundamental para isso, assim como pensava Freire (1987), de que a 

transformação social se dá através da educação e de que o professor não transfere seu 

conhecimento, mas atua como facilitador nesses espaços. 

 

Palavras-chave: cursinho popular, educação popular, Professores. 
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A PUTA  

 

Louise da Silveira 

 

De carnes expostas e 

encarnado nos lábios 

vai a puta, descortinando os desejos 

enfrentando o ódio das arquirrivais  

falsas puritanas, que também desejam ser putas 

mas assim não confessam 

 

Afinal , o que ela fez? 

Só é puta, coitada 

                               Lá vai a puta! 

                               Viva a nossa puta! 

 

Rasgaram da puta roupas, excitação, medo, vergonha, o sexo 

Do entrevero só se enxerga, braços, pernas, espermas, soluços 

 

A puta 

só deseja ser santa 

deixar de ser puta 

ser rainha de algum decadente 

esquecer o passado glorioso 

esquecer a volúpia 

ter cheiro de casa 

mas , engana-se quem pensa que a puta tem cura 

não tem 

morrerá puta 

mesmo que disfarçada 

no avental de cozinha,  

porque puta é puta. 
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A FALÁCIA DA MORTE DA PUTA (A PUTA II) 

 

Louise da Silveira 

 

Com vestes longas e fechadas 

sapato baixo, travestida de decência 

a puta encarou a rua. 

 

Alguns coiotes cruzaram rente a seu corpo  

reconhecendo de cara e sem toque 

o que ali esconde. 

“Não adianta disfarçar , puta!  

Nem contrair as coxas reprimindo o sexo 

tolhendo vontades que a face mostra 

afinal , sabemos quem é!” 

 

Ela não sede aos apelos 

volta para casa 

seu dono a espera. 

Enfia-lhe os dedos sob as vestes 

não se agrada do cheiro e a manda fazer higiene 

obediente, assim ela faz.  

Mira o marido com a boceta em flor,  

falso é o coito quando exala sabonete. 

 

Cumpre o inevitável 

invadida com frieza, sem prazer 

envergonhada veste a roupa 

o carcereiro dorme 

ela sonha acordada a felicidade que teve 

“Preciso voltar a ser puta!” 
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A RESSURREIÇÃO DA PUTA 

 

Louise da Silveira 

 

Mataram a puta! 

Mas antes a torturaram 

fizeram-na esposa 

lhe deram triste trepada 

não sorria , nem gemia 

foi definhando e a míngua 

na madrugada, amanheceu fria. 

 

Deixou a cama 

o ronco alto de porco saia do seu algoz 

parada, diante do espelho, passou a mão na face 

tentando reconhecer na névoa do desmantelo, o que sobrara dela. 

 

Abriu a gaveta 

catou o batom vermelho, aquele 

soltou  o cabelo 

achou necessário arrancar a calcinha 

deixou os mamilos ouriçados 

retomou o salto 

desceu as escadas 

ganhou a rua. 

 

Em uma praça 

formou-se fila 

homens, mulheres, andarilhos , lazarentos 

há quem diga ter visto um cão. 

Os  berros de prazer da puta  pareciam relinchos  

inundavam os ouvidos de cada amante. 

 

Depois de ser consumida por todos 

amanheceu nua e lambuzada de gozo 

deitada no coreto 

voltou para casa 

tomou banho 

se vestiu de senhora 

serviu o café 

diante da pia, lavando a louça 

seu senhor lhe admira as ancas 

imaginando obscenidades.  

“Quem diria que, por mim, 

viraria esposa decente?” 

 

A puta esfrega os pratos em um rito repetitivo  

na cabeça, planeja a próxima noitada 

o sorriso faz morada dissimulada nos lábios 
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“Bom trabalho, meu amor. 

Eu te espero para o almoço?” 
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AQUARELA 

 

Alan Ricardo Costa 

 

Carla tinha olhos verdes que casavam bem com os de Maria 

Que tinha a boca roxa do batom da Ana 

Que amava a bermuda jeans azul-anil encardida do Felipe 

Que contrastava com a cueca zorba vermelha do Gabriel 

Que ficou esquecida embolada no lençol laranja do quarto amarelo do Thiago. 

 

Carla é bolsista numa Federal, Maria é amiga de todo mundo  

e namora a Ana, que fuma um crivo de vez em quando e é muito profissional 

Felipe adora discutir política com argumentos no Facebook 

e Gabriel percebeu que gostava mesmo é do Thiago 

Na mesma medida que gostava do Rodolfo 

Que agora tinha entrado em História. Por cotas. 
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CHUTEMOS AS PEDRAS 

 

Germano Rama Molardi 

 

Chutemos as pedras, 

não quero que sejamos 

como elas. 

Existe, no que vivemos, 

mil outras coisas que 

clamam para servirem 

de exemplo. 

Não quero que os cinzas 

da rudeza 

se complementem. 

Que se complementem 

o rosa dos lábios, 

a transparência da saliva. 

O castanho dos olhos 

que se cruzam. 

O branco das peles 

que se tocam. 

Vermelhas que ficam 

após o salgado 

que é doce 

quando as bocas 

nada falam 

mas dizem muito. 

Chutemos 

as pedras. 

Nosso amor 

não precisa ser duro 

para resistir 

às tempestades. 
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ESCOLHAS 

 

J. Marcelino 

 

Lá estava ele, à beira do abismo. Mente impregnada pelo terror. Vozes gritando, 

trevas, demônios em chamas, espinhos, lama. Confortavelmente entorpecido pelo medo, 

olhos esbugalhados, voltados ao horizonte. Uma das mãos no bolso, roçando em um 

objeto metálico circular e outra agarrada numa garrafa de vidro. Pés descalços. Brisa 

quente. 

Foi tempo perdido? 

Pássaros livres voam sem se importarem com o tempo, e mesmo assim não o 

perdem. 

A toda hora, em todos os locais, tempo é gasto, mas não desperdiçado. Pois 

amorfo como água o tempo é. Toma a forma das nossas dores e passam inevitavelmente 

dilacerando nossos sentimentos, mas a dor é fogo que derrete o metal bruto afim de 

moldar a bela jóia que torna-se o homem que assimila seu sofrimento. 

A mão sai do bolso com uma moeda do valor da insegurança e covardia. Por ela 

será decidido o destino. 

Marteladas no peito. 

Lançada ao sabor do vento, com o brilho da prata a refulgir a cada giro do medo, 

ela cai pesarosa na mão que a lançou e esta se fecha relutante em abrir, a mão verte suor 

e treme. 

Na outra mão a garrafa vai à boca, e o doce fel da coragem desce pela garganta 

queimando a incerteza, aquecendo o coração, fluindo mente adentro, clareando idéias. 

Mais uma vez a moeda ganha os ares, e sem revelar sua escolha vai cada vez 

mais longe para nunca mais voltar. Ao abismo ela se vai e ele escolhe a vida. 

Como frágeis pontes sobre águas turbulentas, balançamos e oscilamos às portas das 

decisões que definem os árduos rumos de nossas vidas. 
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ESTÔMAGOCRACIA 

 

João Inácio Pereira 

 

Sempre fui filho da coragem 

à margem é que eu sobrevivo 

sou a imagem de um ser nocivo 

meu mérito não tem homenagem 

 

Já causei repulsa, pavor 

foi um favor quando me expulsaram 

no corredor nunca me aguentaram 

nem professora, nem diretor 

 

Pra me distrair, vinha a fome 

quem não come não pode estudar 

mas meu abdome aprendeu a lutar 

pois não há dor que o saber não dome 

 

E, assim, fui indo, aos socos 

ora esquecendo que não comia  

ora fazendo que não sentia  

até chegar onde, de mim, são poucos 
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LIBERDADE E CONSENTIMENTO 

 

Anderson Proença de Andrade 

 

Os vocábulos,  

trato-os feito garotos de programa, 

garotos de aluguel prestes  

a sofrerem a alquimia  

de mil fogos garganta abaixo. 

E, dedo na cara,  

ordeno que arriem minha cueca, 

ordeno que fiquem de joelhos... 

Puxo pelos cabelos da nuca, 

eles se comportam como criança no balanço. 

 

Guapos, se afogam em sinestesias e aliterações. 
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PASSADO OS 78 

 

Germano Rama Molardi 

 

Passado os 78 

Vive de leite e biscoito 

Por não lembrar que existe almoço 

café da manhã ou janta, 

num surto de lucidez 

vê o lixo em sua casa e se espanta 

canta com a reza no canal da missa, 

senhora sempre submissa 

a ordem dada por Deus, 

seguia as regras da prece 

perdões são dados a quem merece 

ela vive, sem intenções, 

um pesadelo em busca dos seus 
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QUEM PODE 

 

Jean “Fosco” Oliveira 

 

Quem pode afunda o país, meu povo só se sacode 

Suor escorre, só corre e no fim do mês só se fode 

Levando chicotadas em troca migalhas na mesa 

Andando na corda bamba, escravo de dono de empresa 

Pra ti vencer na vida é cada vez mais díficil  

Salas de aula vazias, lotando mais os presidios  

Me diz o que que é ser alguém na vida pra você 

Ver a conta bancária ou a mente crescer ? 

Veja o ódio do menino que não sabe nem ler 

Mas te apontando um cano apavora você 

Talvez alguém que não tem paz ou alquém que não teve pais 

Ou um menino humilde que foi julgado incapaz  

Sei lá, não vou julgar, todos temos motivos 

Na perifa o desafio é se manter vivo 

Tantos sonhos perdido que pro sistema valem nada 

O que eles mais querem é te ver numa calçada  

Baleado, fudido, uma esmola te pedindo, no mundo das dorgas ou no crime envolvido  

Mais dinheiro pro governo, pro mundo só estatística  

Quantos aí são mortos na mão da polícia 

Nem sempre é bandido, muitas vezes é inocente  

Uma história sem importancia que depois a mídia mente 

Lágrima de pobre enriquece a televisão 

Fazendo falso moralista julgar sem preocupação 

Preconceito contra os preto, mano, a cena é triste 

Depois boyzinho vem dizer que racismo não existe 

Aí boy, já vi frente a frente o seu cinismo 

Já senti na pele muitas vezes o que é racismo 

Perseguido no shopping ou então no mercado 

Até já fui agredido por segurança arrombado  

Sou preto, tatuado “memo” morador de vila 

Seu preconceito não abaixa minha auto-estima 

Podem me algemar, insultar, até espancar 

Mas sei que nunca vão tirar o meu direito de sonhar 

Me inspiro na motivação de um catador de latinha 

Que de lata em lata garante o pão de cada dia 

Veja a luta diária de toda mãe solteira 

Que trampa de sol a sol pra por comida na mesa 

No sorriso do mendigo vejo a sinceridade 

Me faz esquecer um pouco que no mundo há maldade 

Que mesmo na dificuldade ainda consegue sorrir 

E ao mesmo tempo se pergunta o que ele faz por aqui 

A urna nesse país é com uma prisão 

E o nosso voto é a chave que liberta os ladrão 

Tantas promessas em vão, falsos apertos de mão 

Só depois da eleição tomarem todo teu cifrão 

Mas não só pelo cifrão, por nunca olharem pro gueto 
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Aqui só olham pro gueto quando escorre sangue dos becos 

Durmo todo dia passando a acreditar 

Que quando eu acordar o jogo vai virar  

Vou ver os neguinho da favela terminando a faculdade 

Bem longe das grades, apreciando a liberdade 

Ou falando melhor, a falsa liberdade 

Aqui não temos direito nem de falar a verdade 
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RANHURAS DO CREPÚSCULO 

 

Anderson Proença de Andrade 

 

No largo da Galeria Roth... 

E apenas de rentear teu corpo 

adensa em meu capote  

 a cortina de aromas. 

Amor urgente insurge em mim, gitano. 

A barba, a tez café-com-leite, 

os gestos da mão e do cigarro 

complementam-se promíscuos. 

As artérias de Baco promovem festejo 

de guitarras e esporas, com devaneios 

de castanholas à roda de ti, gitano.  

Tudo é festejo porque te deixas ficar,  

sem medo da traição ao nomadismo  
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REAL ILUSÃO 

 

J. Marcelino 

 

Aos sonhadores que nos rodeiam 

sinto lhes informar. 

Vem aos seus pés deitar 

a mais amarga ilusão. 

Ter em suas mãos   

a magia das estrelas, 

à pulverizar suas torpezas, 

reluzir em seu caminho. 

 

Passos velhos sem destino 

não mais haveriam. 

Pois ao seu lado corriam 

anjos virtuosos. 

Sorridentes adoradores vossos 

zelando ao brilho estelar. 

Desejam somente estar 

no raio da aura divina. 

 

Aroma fresco de ravina 

áureos campos verdejantes. 

Por eles passam viajantes 

em busca da felicidade. 

És na mesma realidade 

nossa busca pela magia. 

Entorpecida em alegria 

realidade sempre viva. 
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SUBJACENTE 

 

Anderson Proença de Andrade 

 

No café da galeria, a sugestão.  

O insuspeito coiceando a pasmaceira. 

Súbito toca o telefone: uma voz, 

afável, reclama atenção, flores, velas, 

um cardápio em toalha encarnada. 

Minutos muitos, muitas promessas. 

Voltemos... 

De novo, se insurgem as sugestões: 

o colóquio sobre García Lorca, 

Whitman, Baudelaire, Pessoa. 

Também epifanias que incidem 

luz na momentânea banalidade: 

“Esta gravata te ficou bem”. 

Dois banais, dois ridículos, 

cálidos filhos da puta 

em um mundo sob a égide 

da máquina e da técnica. 

Quase UM de uma vez por todas, 

não fosse a escravidão  

de uma estranha amizade subjacente. 

. 

 


