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Resumo

Este trabalho é um relato de experiência vivido por graduandos a partir de um projeto de extensão
direcionado a alunos do ensino médio de escolas públicas, onde são desenvolvidas atividades educativas
direcionadas à preparação dos alunos de origem popular rumo ao universo pós-ensino médio e com isso
diminuir a auto-exclusão ao ensino superior. Os estudantes universitários atuam na sala de aula de forma
a estimular os alunos participantes, a dialogarem junto aos seus colegas, promovendo com isso uma ação
colaborativa junto a escola e comunidade. Além disso, exercem a prática docente, por meio de conversas,
atividades, preparação de aulas e mantém contato direto com a gestão da escola. Esse projeto oportuniza
aos graduandos desenvolver habilidades e competências em sua área de atuação, colaborando com a
formação inicial.
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EXCHANGING IDEAS PROJECT: REPORT OF EXPERIENCE IN PUBLIC SCHOOLS

Abstract

This paper reports the experience lived by graduating from an extension project aimed at high school
students from public schools, which are developed educational activities aimed at preparing students of
popular origin towards the universe of postsecondary and thus decrease self-exclusion to higher education.
College students work in the classroom in order to encourage participating students, to engage in dialogue
with their colleagues, thereby promoting a collaborative with the school and community. Also, practice
teaching practice, through conversations, activities, lesson preparation and maintains direct contact with
the school management. This project provides an opportunity for graduate students to develop skills and
expertise in their area of &8203;&8203;expertise, collaborating with the initial training.
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INTRODUÇÃO

A escola pública mais do que anos passados tem oportunizado os alunos a participarem de projetos que
são desenvolvidos nela, onde vários professores e monitores (modo como chamamos o projeto Trocando
Ideias) têm proposto atividades diferenciadas ao aluno participante, com isso os jovens tem se integrado
mais à escola por esta oferecer além das atividades onde normalmente o professor ministra aula aos
alunos, em um ensino unidirecional, onde o professor é o maior protagonista contrastando para uma
relação múltipla onde o conhecimento e as experiências são trocadas numa relação mútua, onde tanto o
professor e também o aluno se tornam protagonista. Muitos jovens de origem popular enfrentam desafios
logo quando crianças e adolescentes onde muitos têm um contexto, onde a necessidade muitas vezes fala
mais alto fazendo com que eles assumam responsabilidades prematuras de ter que trabalhar para ajudar
no sustento de sua família, diante disto é percebido a importância de estimular e envolver o aluno nas
atividades didáticas diferenciadas, desenvolvida nas escolas.

Não podemos nos esquecer de que, no contexto de uma sociedade cada vez mais
globalizada, muitos dos desafios vivenciados pelos jovens pobres ultrapassam as
barreiras de classe, podendo, assim, trazer contribuições para uma compreensão
mais ampla da relação da juventude com a escola. (DAYRELL, 2007)

O projeto Trocando Ideias faz parte do Programa de educação Tutorial Pet Conexões de Saberes: Diálogos
entre a universidade e as comunidades populares da UFRPE, existente em várias universidades públicas
em vários estados do Brasil, antigamente existia o Programa Conexões de Saberes que era promovido com
o apoio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação
(SECAD/MEC), mas ele mudou para PET, mas continuando com sua mesma filosofia de acolher o
estudante universitário de origem popular, através de bolsas acadêmicas, identificando seus saberes e as
principais dificuldades para a sua permanência na universidade. Quando o jovem de origem popular entra
na universidade, ele pode encontrar várias dificuldades para a sua permanência, sobretudo pelas
dificuldades financeiras, onde terá que arcar com os gastos necessários para a sua aprendizagem tendo a
necessidade de além dos estudos, assumir também a responsabilidade do emprego para ajudar no
sustento da família.

Ao lado da sua condição como jovens, alia-se a da pobreza, numa dupla condição
que interfere diretamente na trajetória de vida e nas possibilidades e sentidos
que assumem a vivência juvenil. Um grande desafio cotidiano é a garantia da
própria sobrevivência, numa tensão constante entre a busca de gratificação
imediata e um possível projeto de futuro. (DAYRELL, 2007).

ATUAÇÃO DO PROJETO- METODOLOGIA

Somos uma equipe formada por acadêmicos extensionistas da Universidade Federal Rural de Pernambuco
- UFRPE que, por meio do nosso projeto Trocando Ideias: diálogos na escola pública para enfrentar a
auto-exclusão ao ensino superior, visamos desenvolver atividades educativas direcionadas à preparação
dos alunos de origem popular rumo ao universo pós-ensino médio, proporcionando-lhes uma visão crítica
e reflexiva do que vem a ser a universidade e o quanto ela representa para a nossa formação enquanto
cidadãos e profissionais.

A cada semana, os alunos que compõe a equipe do Trocando Ideias, se reúne juntamente com o Prof.
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Alexandro Tenório (Coordenador do projeto) para tratar de diferentes pontos referentes às atividades na
escola, sobretudo no que diz respeito à prática de ensino em sala de aula, em termos de participação ativa
e colaborativa entre professores e alunos, e dos alunos entre si.

O material didático que é utilizado pelos estudantes universitários, junto aos alunos da escola, são
questões do ENEM, onde essas questões são selecionadas conforme a área proposta para o encontro aos
sábados. O projeto Trocando Ideias atua de forma a permitir uma aprendizagem colaborativa entre os
alunos, pois existe uma didática diferenciada na sala de aula, onde é divido os alunos em dupla e eles
discutem uns com outros os encalces referente às questões, após isso eles também podem dialogar com
as outras duplas sobre as questões, diante disso ocorre uma ajuda mutua, pois eles se encontram em um
espaço colaborativo que faz com que o aluno se torne participante de sua própria aprendizagem,
reconhecendo também a importância de sua autonomia dentro da sala de aula e também percebendo a
relevância da contribuição para aprendizagem de seus colegas naquele espaço informal.

Eles precisam saber criar um ambiente propicio para que os alunos passem a
refletir sobre seus pensamentos, aprendendo a reformulá-los por meio da
contribuição dos colegas, mediando conflitos pelo dialogo e tomando decisões
coletivas. (Carvalho, 2004)

De modo geral, buscamos sempre partilhar as experiências advindas das nossas vivências dentro e fora da
universidade, no intuito de reorganizarmos os nossos conhecimentos e adequá-los às diversas situações e
contextos de "troca", articulando dessa forma, saberes em prol da construção de fazeres. Realizamos
momentos de estudo, rodas de discussão, encontros para planejamentos, exposições em grupo, enfim,
uma série de atividades que possam ao mesmo contribuir para nossa formação e, ao mesmo tempo,
redefinir perspectivas de visão e atuação por parte de todos os atores envolvidos.

EXPERIÊNCIAS OBTIDAS MEDIANTE ATUAÇÃO

Por meio desse projeto os estudantes universitários que atuam nas escolas ganham experiência na sala de
aula, visto que quase todos são estudantes licenciandos, a prática docente para estes é muito importante,
pois quando formados irão atuar de fato na escola, dando aulas e compartilhando conhecimentos. Os
graduandos tem a oportunidade de conhecer os estudantes da educação básica, trocar ideias com os
mesmos, aplicar atividades e aprender com os alunos os diversos conhecimentos prévios que trazem
consigo. Além disso, o graduando desenvolve habilidades e competências nas preparações dos encontros,
pois ele disponibilizará um tempo para revisar o conteúdo que irá compartilhar com os alunos, com isso
ele relembra assuntos, que irão ajudá-lo em sua profissão. MORAES (2009, p. 4644) afirma:

é possível destacar que os professores passam por um processo de compreensão
sobre os conhecimentos adquiridos na Universidade, os limites da utilização
desses conhecimentos em suas práticas e como transformá-los em práticas
pedagógicas.

Os conhecimentos adquiridos na Universidade fazem com que o aluno esteja preparado para a sua futura
profissão, porém a prática com a realidade da escola desde a formação inicial vai dar mais segurança para
que ele atue no cenário escolar. Ele pode aperfeiçoar seu vocabulário, adaptar seu plano de aula ao surgir
algum imprevisto, ele pode entender algumas das necessidades dos alunos e alguns dos motivos para a
escolha do curso ou da universidade pretendida. Aos graduandos é possível ainda desenvolver sua
didática, preparando suas aulas (encontros) de acordo com a realidade dos alunos, adaptando o tipo de
atividade, caso ele perceba que os alunos não dispõem dos recursos necessários para realizá-la. Esse
contato enriquece a vida profissional e até pessoal dos estudantes de ensino superior.

Desde o início da execução do projeto, a equipe acadêmica do Trocando Ideias tem sempre procurado
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articular ideias e sugestões para um melhor desdobramento das ações a serem contempladas pelo projeto.
Com a colaboração do Prof. Fernando Santos (atual diretor da escola) e com os professores que integram
o corpo docente responsável pelas seis turmas de 3º Ano, almejamos, por meio de um diálogo contínuo e
integrativo, compor diferentes estratégias didáticas que venham atender as reais necessidades dos alunos,
não só visando à preparação para o universo pós-ensino médio, como também objetivando uma
participação ativa e colaborativa deles em sala de aula, de tal forma que sempre procurem ajudar-se de
maneira recíproca em busca dos interesses coletivos numa perspectiva de valorização do aprendizado
construído na escola, a partir do envolvimento de diferentes atores sociais.

Refere-se ao modo como uma sociedade constitui e atribui significado a esse
momento do ciclo da vida, no contexto de uma dimensão histórico-geracional,
mas também à sua situação, ou seja, o modo como tal condição é vivida a partir
dos diversos recortes referidos às diferenças sociais – classe, gênero, etnia etc.
(DAYRELL, 2007)

Investir na população que se encontra em uma situação mais desfavorável é de uma forma ou de outra,
romper contra a desigualdade de oportunidades e até com os jargões de “pau que nasce torno, morre
torto” ou então “filho de pobre na universidade Filho de pobre tem o mais é que trabalhar no duro para
alimentar a família”. Essas são ideias que comumente ouvimos falar, fazendo que haja o conformismo da
sociedade acreditar que nada pode ser mudado, que se uma pessoa nasceu em uma classe social ela está
fadada a continuar dessa forma, não podendo alcançar “pódios” maiores. Apesar disso o que chamamos a
atenção aqui, não é apenas a luta contra a questão da classe social, mas o próprio romper de preconceitos
e barreiras que colocam muitos em situação de submissão a outros, sem terem seus direitos reconhecidos.

A edição de nº 2264 da revista Isto É publicou uma matéria sobre este assunto intitulada de: Por que as
cotas raciais deram certo no Brasil. Destacando que a “política de inclusão de negros nas universidades
melhorou a qualidade do ensino e reduziu os índices de evasão”. (SEGALLA, BRUGGER e CARDOSO,
2013). E mais a matéria coloca sobre o que afirmamos acima, em relação aos vários discursos dos que
discordam e não acreditam que as cotas é uma forma de justiça social:

Desde que o primeiro aluno negro ingressou em uma universidade pública pelo
sistema de cotas, há dez anos, muita bobagem foi dita por aí. Os críticos ferozes
afirmaram que o modelo rebaixaria o nível educacional e degradaria as
universidades. Eles também disseram que os cotistas jamais acompanhariam o
ritmo de seus colegas mais iluminados e isso resultaria na desistência dos negros
e pobres beneficiados pelos programas de inclusão. (CASTRO apud SEGALLA,
BRUGGER, CARDOSO 2013).

Colocando o exemplo de uma pessoa que lutou contra preconceitos, com falta de oportunidades e
conseguiu conquistar seus direitos. Este caso é de um estudante negro que foi o primeiro cotista a entrar
na Faculdade de Medicina da Federal da Bahia. Mas isso ainda se constitui desafio, “é que, no Brasil, a cor
da pele determina as chances de uma pessoa chegar à universidade. Para pobres e alunos de escolas
públicas, também são poucas as rotas disponíveis”. (SEGALLA, BRUGGER e CARDOSO, 2013).

Estamos falando então justamente de nós, estudantes de origem popular que tivemos uma educação
precária, um acesso a saúde precário, meios necessários a vida precários, que almejamos crescer na vida
e vermos outros também avançando no conhecimento, nas oportunidades e tendo seus direitos
garantidos, por isso que nossas propostas se direcionam a investir nas ações educacionais direcionados a
estudantes da escola pública. E uma dessas formas são o incentivo e a socialização de informações sobre o
que significa ensino superior, universidade, academia, pois pela nossa própria experiência nem sabíamos
sequer o sentido desses níveis de ensino, muito menos como adentrar as universidade e nos aprofundar
mais diversos conhecimentos científicos.
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CONCLUSÃO

Toda essa reflexão nos despertou a engajar um preparatório para estudantes de escolas públicas, iniciando
com duas e dependendo de como a experiência fosse se estruturando, poderia abranger futuramente para
outras escolas. O que era necessário reconhecer nesse planejamento ao preparatório era o trabalho em
“parceria” com a universidade, professores que pudesses apoiar essa proposta. Dialogamos então com um
professor que no caso, é o coordenador deste projeto, nos comunicamos também com a pró-reitora para
entender o posicionamento dela quanto a esse assunto e a busca também pela própria interligação com a
universidade, ou seja, entendemos que é imprescindível para começar uma ação na área educacional,
como também em outras áreas, o trabalho em rede, a comunicação, a parceria com outras instancias que
possam apoiar e fazer com que esta ação se substancia de atores que desejam a mudanças de estruturas
nessa sociedade desigual de oportunidades.

A defesa da igualdade no ensino superior visa também a luta e a desmistificação de opiniões sobre o maior
ou menor desenvolvimento da universidade, ou seja, muitos falam que o rendimento da universidade irá
baixar de nível porque estudantes de escola pública irão adentrar a universidade, empobrecendo o ensino.
Mas aqui defendemos o contrário, a universidade vai enriquecer e dinamizar seu ensino por permitir que
estudantes de diversos contextos sociais, grupos étnicos, raciais, religiosos. Apesar de não ser o nosso
foco, consideramos relevante relembrar a existência das cotas raciais e sociais e a importância dela dentro
da universidade, que de uma forma ou de outra acaba sendo uma “reparação” para esses grupos de
pessoas que tiveram e/ou continuam sofrendo as violações de direitos, falta de oportunidades,
preconceitos dos mais diversos, enfim.

Muitos jovens que vem em situação de vulnerabilidade social e econômica, tem apenas a expectativa
colocada pela própria sociedade de que ele necessita trabalhar para sustentar sua família, estes postos de
trabalhos são os mais estáveis possíveis, como vender mercadorias, é o que se configura o nosso maior
mercado atual, o de serviços, o informal. Entretanto ainda devemos refletir sobre o desemprego a que são
vítimas milhões de brasileiros, mas não é um simples estado de desemprego, ao contrário, este é
fenômeno estrutural. Isso tudo atinge também os jovens, que ao invés de poderem investir em uma
formação, seguir uma carreira, ficam impossibilitados por conta das necessidades de sobrevivência:

Ao mesmo tempo, é necessário situar as mutações que vêm ocorrendo no mundo
do trabalho que, no Brasil, vem alterando as formas de inserção dos jovens no
mercado, com uma expansão das taxas de desemprego aberto, com o
desassalariamento e a geração de postos de trabalho precários, que atingem,
principalmente, os jovens das camadas populares, delimitando o universo de suas
experiências e seu campo de possibilidades. (DAYRELL, 2007).

A relevância de avaliar políticas publicas é que pode-se perceber através das diversas ações inerentes a
essa política, que a caracterização do efeito de atividades que visam o direito do aluno é de suma
importância na vida das pessoas envolvidas , pois só através da experiência coletiva e do interesse mútuo
a importância da intervenção é percebida.
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