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Resumo

Este  trabalho  relata  a  experiência  desenvolvida  pelo  Cursinho  Popular  Paulo  Freire,
idealizado e executado por estudantes universitários, tendo sido formalizado como projeto de
extensão da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF no ano de 2017.
Surgiu  a  partir  da inquietação de discentes  diante  da  elitização do acesso aos  cursos  das
universidades públicas, especialmente as federais. O objetivo do projeto é preparar os alunos
para ingressarem em universidades públicas além de contribuir para o desenvolvimento de
cidadãos críticos a partir dos princípios da educação popular. Para desenvolvermos esse texto
recorremos  à  abordagem  qualitativa,  utilizando  como  instrumento  de  coleta  de  dados  a
observação  e  participação  nas  atividades  desenvolvidas,  bem  como  o  acesso  ao  site  do
cursinho. Ministradas aos sábados das 08 às 17 horas na Escola de Referência em Ensino
Médio Clementino Coelho – EREMCC no ano inicial e posteriormente no Campus Sede da
UNIVASF-Petrolina, as atividades didáticas realizadas por estudantes de diversos cursos de
acordo com as disciplinas com as quais tem afinidade trazem bons resultados na análise dos
cursistas e enriquecem na formação de ambos. 

Palavras-chave:  Educação  popular;  Cursinhos  populares;  Cidadãos  críticos;  Universidade

pública.

Abstract

This work reports the experience developed by the Paulo Freire Cursinho Popular, designed
and executed by university students, and was formalized as an extension project of the Federal
University of the Valley of São Francisco - UNIVASF in the year 2017. It arose from the
restlessness  of  students  before  the  elitism of  access  to  the courses  of  public  universities,
especially  federal  ones.  The  goal  of  the  project  is  to  prepare  students  to  enter  public
universities and contribute to the development of critical citizens based on the principles of
popular  education.  To  develop  this  text  we  use  the  qualitative  approach,  using  as  an
instrument of data collection the observation and participation in the activities developed, as
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well as access to the site of the courses. Ministered on Saturdays from 08:00 am to 5:00 pm at
the Clementino Coelho High School of Reference - EREMCC in the initial year and later at
the UNIVASF-Petrolina Headquarters Campus, the didactic activities carried out by students
of several  courses according to the disciplines  with which they have  good results in the
analysis of the trainees and enrich in the formation of both.

Keywords: Popular education; Popular canteens; Critical citizens; Public university.

INTRODUÇÃO

 A experiência relatada configura uma ação de estudantes universitários que desejam

contribuir para o empoderamento e desenvolvimento pessoal, profissional e social de jovens

no sentido de subsidiar uma formação critica; em última análise, uma ação empreendedora,

voltada para a construção de capital social e intelectual para os sujeitos envolvidos tendo em

vista as demandas e desafios da vida universitária, especialmente na ceara das instituições

públicas de Ensino superior.

A Universidade Pública contribui de fato para a comunidade, ao estender as camadas

mais  amplas  da  população  os  benefícios  derivados  do  ensino  superior,  como  parte  das

condições de possibilidade de inserção cidadã dos indivíduos na sociedade e no mercado de

trabalho.  Por outro lado, a conquista de uma vaga em Universidade Pública, está cada vez

mais  árdua  para  muitos  jovens  provenientes  de  escolas  públicas  que  não  tiveram  uma

formação adequada no ensino médio, devido à exigência de várias áreas do conhecimento em

que muitas vezes não têm o domínio de saberes exigidos nos exames vestibulares e/ou Exame

Nacional do Ensino Médio (ENEM), portas de aceso ao universo universitária. 

Como  evidenciado  por  Saffiotti  (2008,  pág.  35)  a  rigorosidade  das  seleções  de

ingresso torna esse processo excludente majoritariamente para estudantes de baixa renda. Já

de acordo com Bachetto e Nascimento (2003; 2013) as vagas ofertadas pelas Universidades

não  eram suficientes  para  toda  a  população  que  estava  em crescimento,  culminando  em

concorrências altíssimas para ingresso. A partir disso, iniciaram-se os cursinhos preparatórios

para o vestibular (Guimarães 1984, pág. 12). Sendo a classe média considerada a principal

“clientela” já que estes aspiravam vagas para seus filhos nas universidades (Pereira, Raizer &

Meirelles, 2010; Siqueira, 2011). 

Hodiernamente,  a  seletividade  social,  um fenômeno que influência  no processo de

ingresso  de  muitos  jovens  nas  universidades,  aparece  ligada  à  escolha  de  determinadas

carreiras  por  candidatos  de  perfis  socioeconômicos  semelhantes.  Na  matrícula  ocorre  a
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confirmação desta seletividade social, uma vez que os alunos de maior poder aquisitivo são

estatisticamente predominantes em determinados cursos, enquanto que os alunos de menor

poder aquisitivo concentram-se em outros. Tal divergência está relacionada a cada candidato

com  perfis-socioeconômicos  e  culturais  extremamente  definidos.  Muitos  jovens  possuem

condições de arcar com os custos dom ensino particular (cursinhos) fazendo com que aumente

suas chances de ingresso na universidade. Outros, porém, não possuem as mesmas condições.

         Nessa perspectiva, os cursinhos populares se tornaram importantes ferramentas de

subversão desse sistema de desigualdades no acesso ao nível superior de ensino, uma vez que

são realizados por integrantes de classes populares que venceram o sistema ao ingressar no

sistema de ensino público com o escopo de contribuir  para que mais estudantes de classes

menos favorecidas também alcancem a almejada vaga nesse sistema. De maneira oposta aos

cursinhos privados que têm olhar voltado para lucros, os cursinhos populares visam facilitar a

preparação da classe trabalhadora para aprovação nos vestibulares, uma vez que essa classe

não  teria  condições  financeiras  de  custear  um  cursinho  particular  os  populares  são  uma

estratégia que auxiliam e que constroem melhores chances de ingresso no ensino superior

(Côrrea, 2011).

Assim, o cursinho Popular Paulo Freire, formalizado como projeto de extensão desde

o ano de 2017 da Universidade Federal do Vale do São Francisco- UNIVASF, surgiu a partir

da inquietação de discentes  diante  da elitização do acesso aos cursos dessa instituição de

ensino. Frente a uma conjuntura difícil para as classes populares do Vale do São Francisco no

que concerne ao ingresso nas universidades públicas,  uma vez que a educação que lhes é

oferecida encontra-se sucateada e estes não têm condições financeiras de arcar com cursinho

privado,  o  que  consequentemente  ceifa  as  esperanças  dos  jovens  de  ingressar  no  ensino

superior gratuito. 

Nesse contexto dois estudantes de medicina da UNIVASF se dispuseram a mobilizar

outros estudantes universitários para compor um quadro de professores, além de entrar em

contato  com a  Escola  de  Referência  em Ensino  Médio  Clementino  Coelho  –  EREMCC,

sediada na cidade de Petrolina-PE,  que se tornou parceira  e  incentivadora  do projeto e a

própria universidade que formalizou o projeto na área de extensão concedendo uma bolsa para

o coordenador. 
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O  nome  escolhido  para  o  cursinho  constitui  uma  homenagem  ao  educador

pernambucano Paulo Freire que é nosso referencial na educação popular embasada em uma

pedagogia cidadã e libertadora a qual inspira as práticas metodológicas adotadas. 

Adotamos em nosso trabalho uma abordagem qualitativa, utilizando como estratégia

para coleta de dados a observação e participação nas atividades desenvolvidas, bem como o

aceso ao site do cursinho.

Dividimos este trabalho em quatro partes. Esta Introdução destinada a contextualizar a

experiência  em  relato;  em  seguida,  na  Trajetória  do  Projeto  descrevemos  um  pouco  do

histórico e ações desenvolvidas. Na terceira parte, Discussões e Resultados, apresentamos os

aspectos relevantes decorrentes da atuação do cursinho, bem como o seu significados para os

sujeitos envolvidos: alunos e professores. E, por fim, apresentamos algumas considerações

finais. 

TRAJETÓRIA DO PROJETO

O cursinho popular Paulo Freire iniciou suas atividades em março de 2017, contando

com uma parceria fundamental para sua manutenção com a Escola de Referência em Ensino

Médio Clementino coelho – EREMCC a qual disponibilizou salas na própria escola para o

funcionamento  das  aulas  e  impressão  de material  didático  e  complementar  para  as  aulas.

Dessa maneira, todas as atividades pedagógicas aconteceram na escola até setembro de 2017

quando houve a proposta de as aulas passarem a acontecer no campus sede da UNIVASF,

afim de que os alunos se familiarizassem ao ambiente da universidade que anteriormente lhes

parecia tão alheio às suas realidades. A proposta foi aceita e bastante proveitosa para os alunos

que passaram a se sentir inclusos no ambiente da universidade. 

As aulas foram realizadas até o mês de outubro, conforme previsto em calendário

definido em 04 de março de 2017 pela equipe pedagógica que participou do I Encontro de

Educação Popular realizado pelo Cursinho Paulo Freire.  O evento aconteceu no Bloco de

Salas de Aula da Univasf Centro - Petrolina, contando com a participação da Professora do

projeto Drª  Geida Cavalcanti,  coordenadora do Projeto,  e dos estudantes universitários  de

diversos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  da  UNIVASF  que  se  voluntariaram  para

realizarem as atividades pedagógicas. 
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No  encontro  foram  discutidos  temas  como  individualidade  do  sujeito,  educação

como arte, focando nos princípios de Paulo Freire para uma educação Libertadora. Também

discutiu-se a organização e andamento do projeto com apresentação de sugestões e críticas.

Imagem 1: O cursinho popular Paulo Freire iniciando suas atividades em março de 2017,
na Escola de Referência em Ensino Médio Clementino coelho – EREMCC

          

Fonte: Arquivo Pessoal

Imagem 2:  O cursinho Paulo Freire sendo realizado já no final do ano de 2017 na UNIVASF

Fonte: Arquivo Pessoal

No ano corrente as atividades  do cursinho iniciaram-se mais uma vez no mês de

março  e  estão  acontecendo  no  campus  sede  da  UNIVASF  com  um  total  de  60  vagas
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preenchidas  assim  como  no  ano  de  2017.  Os  professores  são  um  total  de  27,  sendo  4

voluntários cadastrados na PROEX – pró reitoria de extensão da universidade e os demais

colaboradores do projeto. O quadro de professores é composto majoritariamente por alunos de

graduação da UNIVASF, mas também há professores licenciados em suas áreas, assim como

graduandos em licenciaturas. 

No ano de 2017 as 60 vagas ofertadas foram preenchidas por alunos da EREMCC e no

ano  de  2018  as  vagas  foram  abertas  por  meio  de  um  processo  seletivo  para  todos  os

estudantes concluintes do Ensino Médio ou egressos da rede pública que se interessassem. No

período de 19 a 23 de fevereiro do ano corrente um total de 321 estudantes se inscreveram,

via internet, na busca de uma vaga para fazer o Cursinho Popular Paulo Freire - turma 2018,

de diversas escolas públicas de Petrolina e Juazeiro, além de outras cidades da região.

 O  critério  avaliativo  para  classificação  consistiu  na  elaboração  de  um texto  que

respondesse  à  seguinte  pergunta:  “como  você  pode  contribuir  para  a  construção  de  uma

educação  pública  de  qualidade  no  Brasil?”  Esses  textos  apresentados  tinham  caráter

eliminatório e classificatório. Cada texto foi corrigido por dois professores que não tinham

acesso a nota do outro, avaliando aspectos e competências que foram deliberadas na reunião

de  preparação  das  atividades  do  Cursinho  para  2018  com os  professores  e  a  professora

coordenadora.

Em 28 do mesmo mês foi divulgada a lista contendo os nomes dos Classificados para

a Turma 2018 do Projeto, além da listagem de candidatos que ficaram na lista de espera e

serão chamados em caso de desistência de classificados e/ou evasão.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

As atividades  do Cursinho Popular Paulo Freire direcionadas  para a construção de

habilidades  e  competências  requeridas  nos  exames  vestibulares,  especialmente  o  Enem,

constituem uma experiência didático-pedagógica  enriquecedora para os sujeitos envolvidos.

Para os cursistas as atividades não se resumem apenas na aquisição de conhecimentos

e  domínio  de  conteúdos  das  áreas  de  Ciências  Humanas  e  suas  Tecnologias  (História,

Geografia,  Sociologia  e  Filosofia),  Ciências  da  Natureza  e  suas  Tecnologias  (Biologia,

Química e Física), Linguagens, códigos e  suas Tecnologias (Língua Portuguesa e redação) e

Matemática e suas Tecnologias. Foram além de aspectos referentes ao conteúdo programático,

levando-os  a  desenvolver  estratégias  de  estudo,  bem  como  compreender  o  processo  de
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formação universitária em relação dialógica com os professores voluntários que se encontram

na etapa de formação.

Verificamos na fala dos cursistas, conforme expresso por um participante da Turma

2017 após realização do ENEM:

 ...o cursinho foi essencial para a minha aprovação, me ajudou bastante a tirar uma

boa nota em matérias que antes eu era péssimo, principalmente redação, e ele (o

cursinho) não apenas  nos ajudava,  como também nos fazia refletir  e  formar um

pensamento mais crítico sobre a cidadania e a sociedade em si.

Outro cursista da mesma turma, observa:

 Olha primeiramente o cursinho foi a minha salvação em todos os aspectos, eles me

ajudaram tanto na ampliação do conhecimento pré existente tipo ele me ajudaram a

lembrar e ter novos conhecimentos tanto em questão de como é a vida no mundo

acadêmico uma ótima visão ,  já que o integrantes  do curso era e é estudante na

faculdade.

Nesse contexto, a participação no cursinho amplia os conhecimentos didáticos e de

mundo, contribui para o desenvolvimento de habilidades e competências dos cursistas, além

de fornecer subsídios sobre a vida acadêmica e motivá-los para o ingresso e permanência no

ensino Superior.

Por outro lado, os professores voluntários experienciam a docência,  em muitos casos pela

primeira vez, contando com momentos de orientação teórico-metodológicas para as áreas que

lecionam. O contato com a sala de aula  e as interações  constantes com os alunos que se

estabelecem  presencialmente  e  por  meios  digitais  como  o  WhatsApp  contribuem  para  o

amadurecimento  pessoal  e  profissional,  desenvolvimento  de habilidades  de comunicação,

resolução de conflitos, planejamento, entre outras, servindo inclusive de base para a atuação

daqueles que pretendem lecionar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao exposto, observa-se que a atuação do Cursinho Popular Paulo Freire, idealizado por

alunos  da  UNIVASF  e  transformado  em  projeto  de  extensão,  constitui  uma  experiência

significativa  no  sentido  de  democratização  do acesso  ao  Ensino Superior  em instituições
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públicas.  É notório o esforço dos professores voluntários com o intuito de possibilitar que

mais jovens tenham a oportunidade que estes tiveram de acesso aos bancos escolares para

uma melhor formação profissional e desenvolvimento da cidadania.

Evidencia-se que esta experiência produz resultados positivos para ambos os atores. Os jovens

professores  desenvolvem diversas  habilidades  e  competências  requeridas  pelo mercado de

trabalho e  pelo convívio  social,  ampliam sua rede de network,  além de contribuir  para a

melhoria da educação e sucesso escolar de outros jovens. Os cursistas têm a oportunidade de

desenvolverem e revisarem conhecimentos  já trabalhados durante a jornada de estudos no

Ensino Médio, ampliam sua rede de contatos e relações com o espaço universitário e recebem

estímulos  para  persistirem na  preparação  para  os  processos  seletivos  e  permanência  nos

cursos de formação superior.
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