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Resumo

O presente trabalho pretende discutir o Projeto de Extensão “Caravana da Ciência: enfrentando a
auto-exclusão do jovem da escola pública no ensino superior”, com foco nas repercussões do projeto na
vida acadêmica do estudante de graduação e na vida do estudante da escola pública ao qual o projeto se
destina, destacando suas limitações e possibilidades para a promoção do crescimento profissional do
professor de ciências durante sua vida acadêmica. Buscamos refletir sobre as questões referentes à
importância da vivência extensionista na formação profissional, cientificamente competente e socialmente
responsável, em associação à promoção de políticas públicas de ações afirmativas.
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Abstract

This paper discusses the extension project "Caravana da Ciência: Facing the self-exclusion of the young
public school to higher education" The article is interested in the impact of the project in the academic life
of the university and student life. The text presents the limitations and possibilities of the project to the
professional growth of the science teacher and to bridge the gap between university and public school.
Finally, we reflect on the importance of experiencing extension projects for the training of professional,
scientifically competent and socially responsible, in association with the promotion of public policies of
affirmative action.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo discutir as atividades de extensão, enquanto um processo
indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas no âmbito do Projeto de Extensão
“Caravanas da Ciência: enfrentando a auto-exclusão do jovem da escola pública no ensino superior”, na
busca por compreender as repercussões da extensão universitária associadas á políticas públicas de ações
afirmativas na formação dos graduandos e na comunidade alcançada.

Em 2008, o Caravanas surge inicialmente como uma atividade apoiada pelo Programa Conexões de
Saberes (PCS) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), uma iniciativa fomentada na época
pela Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), e executada nas
universidades públicas, por meio de suas Pró-Reitorias de Extensão, com vistas induzir o debate em torno
da necessidade das Ações Afirmativas nas instituições de ensino superior. Por conta da forte preocupação
com as questões do acesso ao ensino superior e das suas relações com as questões étnicas, que faziam
parte da natureza do PCS, o Caravanas em sua emergência, se constituía mais como um grupo de estudos
e pesquisa, sobre o fenômeno da auto-exclusão (ZAGO, 2006) dos estudantes de origem popular ao
ensino superior.

Nesta primeira fase, o projeto foi assumindo gradualmente uma perspectiva mais aberta, mais
comunitária, alcançando ações extramuros, em diálogo com as escolas públicas. E assim, em uma fase
posterior, o grupo foi se constituindo como uma ação de extensão, desta vez, mais como uma
pesquisa-ação, ao assumir o objetivo de compreender as causas mais específicas do fenômeno da
auto-exclusão dos jovens da rede pública de ensino perante os vestibulares, e ao mesmo tempo,
objetivando minimizar o próprio fenômeno. Ao longo dos anos, o projeto Caravana das Ciências foi
ganhando identidade própria, passando a assumir elementos, que permitiam compreendê-lo, enquanto
uma ação, cuja indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, foi se tornando mais evidente.

Com o surgimento do PET/Conexões de Saberes na UFRPE, em 2011, o Caravanas passou a se configurar
como um elemento articulador entre diversos grupos PET (Programa de Educação Tutorial), e em especial
dos grupos herdeiros do PCS, que acolhem universitários de origem popular. E assim, além das atividades
relativas ao grupo de estudos e da perspectiva extensionista, seguindo a perspectiva da pesquisa-ação,
nessa articulação, o projeto convergiu para uma série de atividades que visavam estimular os alunos da
educação básica para além do ensino médio, se possível prosseguindo seus estudos para o ensino
superior.

E assim, quando das articulações entre os grupos PET/Conexões, o Caravanas se desenvolve diretamente
em escolas públicas, por meio de palestras, experimentos, vivências e debates, entre estudantes do
ensino médio e graduandos de diferentes cursos. Dessa forma, por meio das diferentes ações, a
articulação, projeto de extensão e grupos PET, acaba por enriquecer a própria ação, ao trazer para seu
interior os saberes e fazeres de diferentes áreas do conhecimento, com extensionistas de várias
formações, permitindo assim um maior diálogo com a comunidade escolar.
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Dessa maneira, as caravanas não apenas lidam com as informações relativas sobre acesso à universidade,
como por exemplo, Financiamento Estudantil (FIES), Programa Universidade para Todos (PROUNI),
Sistema de Seleção Unificada (SISU), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), como também a Reserva
de Vagas no Ensino Superior (Lei no 12.711/2012), entre outras políticas que visam promover o acesso ao
ensino superior. O projeto caravanas em articulação com os PET/Conexões de Saberes na UFRPE,
principalmente, permite problematizar junto aos alunos da escola em diálogo com universitários os
desafios para a permanência do jovem de origem popular na universidade pública, permite assim,
problematizar o direito à educação, ao conhecimento científico, como um bem de natureza pública.

Assim, o projeto de extensão se inspira no plano nacional de extensão universitária, ao defender que as
universidades não pode prescindir da efetiva difusão dos saberes nelas produzidos, de tal forma que as
populações cujos problemas tornam-se objeto da pesquisa acadêmica sejam também consideradas sujeito
desse conhecimento, tendo, portanto, pleno direito de acesso às informações resultantes dessas pesquisas
(BRASIL, 2001). Desse modo, o presente artigo busca discutir, à luz da experiência vivenciada, a extensão
universitária, quando assume a opção política pela defesa das políticas públicas de acesso ao ensino
superior, dentre as quais inclui-se as ações afirmativas, para promover, entre estudantes, uma formação
profissional, cientificamente competente e socialmente responsável.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A extensão universitária é a possibilidade que os estudantes tem de colaborar de maneira significativa com
o desenvolvimento de sociedade mais justa e solidária, através não apenas da socialização do
conhecimento, mas principalmente pelo estreitamento dos vínculos ou pela diminuição das barreiras
existentes, entre a comunidade e a universidade. De certa maneira, trata-se do desenvolvimento de teias
entre o conhecimento aprendido em sala de aula com o saberes nascidos da prática, que se desenvolvem
na troca de saberes e fazeres entre universidade e sociedade. Nesse sentido, as diversas ações buscam
transcender os muros invisíveis entre instituições, entre os saberes acadêmicos e populares, permitindo
que o aprendizado entre os diferentes sujeitos se desenvolva de maneira dinâmica e mutua.

Assim Segundo Silva (1996) a extensão universitária atua na realidade como:

“Uma forma de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade
na qual está inserida. É uma espécie de ponte permanente entre a universidade e
os diversos setores da sociedade. Funciona como uma via de duas mãos, em que
a Universidade leva conhecimentos e/ou assistência à comunidade, e recebe dela
influxos positivos como retroalimentação tais como suas reais necessidades, seus
anseios, aspirações e também aprendendo com o saber dessas comunidades.
Ocorre, na realidade uma troca de conhecimentos, em que a universidade
também aprende com a própria comunidade sobre os valores e a cultura dessa
comunidade. Assim, a universidade pode planejar e executar as atividades de
extensão respeitando e não violando esses valores e cultura. A universidade,
através da Extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade, ou
seja, possibilita uma troca de valores entre a universidade e o meio.” (SILVA,
1996.).

A extensão universitária revela-se como uma obrigatoriedade constitucional disposta no artigo 207, da
Constituição Brasileira. Declara que as universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e da gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

O conceito de Extensão definido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras de 2001 sobressai que:
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“A extensão universitária é o processo educativo que articula o ensino e a
pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre
universidade e a sociedade. A extensão é uma via de mão dupla com trânsito
assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a
oportunidade da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No
retorno à universidade docentes e discentes terão um aprendizado que submetido
à reflexão teórica, seria acrescido àquele conhecimento. Este fluxo, que
estabelece a troca de saberes sistematizados /acadêmico e popular, terá como
conseqüência a mudança de conhecimento acadêmico e a participação efetiva da
comunidade na atenção da universidade.” (FORUM, 2001)

Assim, na extensão, vem no sentido de levar a universidade a construir pontes, por meio do diálogo, em
um ir e vir de saberes com as comunidades, rompendo com a lógica de que é detentora exclusiva do
conhecimento. Verifica-se assim, que a universidade por meio da extensão, visa não apenas socializar e
democratizar o conhecimento dito "acadêmico", produzido no seio da academia, mas especialmente visa
constituir-se em um "laboratório de políticas públicas", dessa maneira as atividades de extensão busca de
maneira articulada com a comunidade promovê-la e ser por ela transformada. E nesse sentido, de acordo
com o plano nacional de extensão universitária:

A extensão universitária é a atividade acadêmica capaz de imprimir um novo
rumo à universidade brasileira e de contribuir significativamente para a mudança
da sociedade. Nos dez anos de existência do Fórum com uma nova Constituição,
uma nova LDB e com o Plano Nacional de Educação -, seus conceitos
amadureceram, seus instrumentos foram aperfeiçoados e suas principais
dificuldades foram afastadas. As universidades públicas brasileiras são instituições
criadas para atender às necessidades do país. Estão distribuídas em todo o
território nacional e em toda a sua existência sempre estiveram associadas ao
desenvolvimento econômico, social, cultural e político da nação, constituindo-se
em espaços privilegiados para a produção e acumulação do conhecimento e a
formação de profissionais cidadãos. (Brasil,2000/2001)

Nesse sentido, além de instrumentalizar o
processo dialético entre teoria e prática, a
extensão consolida-se na interdisciplinaridade
por favorecer uma visão mais integrada do
social. Compreender a extensão universitária
dentro do paradigma da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão exige uma
compreensão que supera visão tradicional, na
qual a pesquisa é vista como o locus da
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produção do conhecimento, o ensino como
exclusivo transmissor em sala de aula do
conhecimento e a extensão, como o caminho no
qual a universidade divulga o saber à
comunidade, ou prestando-lhe serviços e
assistência técnica.

Em uma perspectiva contemporânea, o ensino e a pesquisa passam a ser articuladas pela extensão, no
sentido de tratar e refletir sobre as demandas reais da sociedade, possibilitando criativamente a
constantemente renovação de sua estrutura, seus currículos e ações. Dessa forma, a extensão tem o
potencial de promover um estudante protagonista de sua formação técnica e cidadã, reconhecendo-se
como sujeito na conquista e defesa de direitos e deveres e na transformação social (SILVA, 1996).

Dessa forma, a extensão universitária pode estimular a produção de conhecimento pautado nos problemas
do mundo, em uma efetiva relação de reciprocidade, permitindo a transformação dialética da sociedade
junto com a universidade, e não apenas para prestar serviços especializados à comunidade. Nessa
perspectiva, a universidade em uma nova forma de organização e intervenção na realidade, reconhece na
comunidade uma postura participativa, crítica, implicada na construção de novos modos de organização e
de cidadania.

Vemos assim, que a extensão oferece aos universitários uma perspectiva cidadã para a formação do
profissional, pautada na efetiva interação com a sociedade, permitindo ao aluno referenciar-se
historicamente e culturalmente e permitindo inclusive posicionar sua formação diante dos problemas que
futuramente vai enfrentar. Nessa perspectiva, a extensão contribui para ampliar o universo de referência
da formação do estudante, por meio do contato direto com questões contemporâneas, permitindo
enriquecer a experiência formativa, não apenas teórica, mas especialmente metodológica.

A universidade, na interação com a sociedade, por meio da extensão, deve ser compreendida indo além da
simples instituição formadora de profissionais tecnicamente competentes, mas como uma instituição, que
desenvolve novos saberes e valores, na busca por promover uma formação mais ética, humana e
socioambientalmente comprometida. Nesse sentido, por meio da extensão, os graduandos não tem apenas
a oportunidade de atualizar suas informações cientificas, ou de colocar desde cedo os saberes em ação,
mas o diálogo com a comunidade tem a possibilidade de reconhecer as limitações no conhecimento
acadêmico e conquistar novas possibilidades para a construção da autonomia das comunidade populares.

Dessa forma, é imprescindível que ao longo da graduação, os estudantes se envolvam em projetos de
extensão, não apenas para o seu crescimento pessoal ou amadurecimento acadêmico, mas especialmente
para concretizar a possibilidade dialética de mudança na sociedade e na universidade, contribuindo para a
transformação social.

3 MÉTODOS/PROCEDIMENTOS

O Projeto de Extensão “Caravana da Ciência: enfrentando a auto-exclusão do jovem da escola pública no
ensino superior” vem sendo realizado desde 2008, e vem se transformando ao longo de sua existência. De
um grupo de estudo e pesquisa, sobre as questões relativas ao acesso de estudantes de origem popular ao
ensino superior, existente no interior do Programa Conexões de Saberes, transformou-se em um Projeto
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de Extensão, com identidade própria e apoiado com recursos financeiros pela Pró-Reitoria de Extensão da
UFRPE, na forma de bolsa extensão e ajuda de curso. Na atual configuração, o projeto de extensão
assumiu a identidade de Caravana da Ciência e busca envolver os participantes na luta por uma
permanência qualificada nas escolas públicas, através da melhoria das condições que permitam aos
estudantes vivenciar efetivamente possibilidades de continuidade da trajetória estudantil em cursos de
nível superior.

E assim, visa por meio da interlocução atuar diretamente no território social da escola pública, para o
enfrentamento das questões associadas à auto-exclusão do jovem ao ensino superior, pela valorização do
protagonismo dos universitários e pela promoção do pertencimento dos sujeitos com a escola pública. Para
tanto, o projeto estrategicamente posiciona-se como núcleo aglutinador entre os grupos do Programa de
Educação Tutorial (PET) na UFRPE, articulando especialmente os diversos grupos PET/Conexões de
Saberes, que após a extinção do PCS, assumiram o desafio de acolher na universidade jovens de origem
popular.

Dentro dessa estratégia, no território da escola pública, o Caravana concebe interlocuções que focam na
troca de experiências, conhecimentos e informações entre os estudantes, para promover o capital
informacional sobre ensino superior, suas diferentes forma de acesso, e os vários aspectos que constituem
a academia, que colabore com a diminuição dos índices de auto-exclusão dos jovens, qualificando a
escolha de sua trajetória profissional para além do ensino médio. Do ponto de vista da escola pública, o
Caravana da Ciência se concretiza de diferentes formas, como por exemplo, por meio de feiras de
profissões, palestras, oficinas e exposições, vivências, demonstrações e experiências científicas, e
inclusive, pelo estímulo ao debate sobre ações afirmativas destinadas à contribuir com a democratização
do acesso e da permanência de estudantes de origem popular na universidade.

No que tange as questões relativas ao desafio de promover o capital informacional sobre ensino superior,
o projeto dialoga com os jovens não apenas no sentido de discutir sobre as políticas públicas de acesso ao
ensino superior, como ENEM, PROUNI, SISU, FIES, ou a Lei de Reserva de Vagas, mas busca também
debater sobre os desafios para a permanência qualificada do jovem de origem popular na universidade
pública, e as possíveis trajetórias acadêmicas e profissionais a serem seguidas. Dessa forma, o projeto
Caravanas busca discutir sobre o papel da universidade pública, enquanto produtora de conhecimento
científico e formadora de recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico do pais. E
assim, no chão da escola, os debates convergem para a valorização da ciência, dos conhecimentos e
profissões científicas, que se estabelecem no mundo acadêmico e profissional, na busca por engajar os
participantes na valorização da educação pública, como um direito social.

Do ponto de vista dos diferentes sujeitos, as Caravanas buscam fortalecer os vínculos identitários dos
universitários, envolvidos no projeto, e dos estudantes da educação básica, alcançados pelas ações
desenvolvidas, com a educação pública. Para tanto, o projeto conta com a estratégia de promover entre os
estudantes uma maior aproximação e abertura, através de relatos de vida e experiências, sobre as
trajetórias percorridas dos universitários na educação básica, sobre os obstáculos enfrentados, sobre as
estratégias individuais e coletivas adotadas, não apenas para superar o desafio de ingressar no ensino
superior, mas principalmente para garantir a permanência qualificada no ensino superior.

Dessa maneira, o Caravana da Ciência se configura em uma série de ações, que se desenvolvem em
quatro etapas. A primeira etapa se caracteriza por pesquisar, coletar, articular e analisar os dados obtidos
a cerca das diferentes realidades do universo superior, dando destaque as oportunidades referentes às
Instituições Federais Superiores Públicas, fazendo um levantamento dos cursos oferecidos, não
esquecendo os cursos Tecnológicos disponibilizados pelos Institutos Federais de Educação Tecnológica e
seus diferentes processos de seleção. Além disso, as condições de participação no Programa Universidade
para Todos (que favorece o ingresso de alunos da rede pública de ensino ao nível superior), no Exame
Nacional do Ensino Médio e no Sistema de Cotas, instituído pela Lei de Reserva de Vagas são pesquisados
para constituir-se em rico mapa sobre as diferentes modalidades de ensino e de acesso ao ensino superior.
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Em um segundo momento, oficinas, vivências e experimentos inspirados no fazer profissional e científico
são planejados para serem ofertados na escola pública, de modo que os estudantes da escola possam
experimentar, mesmo que seja de uma forma ainda idealizada, uma série de elementos, que marcam um
determinado curso superior, uma determinada ciência ou profissão. E assim, os diferentes experimentos e
oficinas são pesquisados, avaliados, escolhidos e adaptados para a realidade da escola, abrangendo
conceitos e procedimentos relacionados ao ensino médio, no campo da educação em ciências. Dessa
forma, os experimentos escolhidos fazem uso de material de fácil aquisição, aspecto visual adequado e
acessível a todos os alunos, facilidade de execução e que não oferecem riscos aos participantes. Ainda
nesta fase, outras ações são planejadas, como palestras, assistência individual, rodas de conversas e
debates sobre profissões, cursos, mercado de trabalho e sobre mundo acadêmico, como também sobre as
questões relativas á escola pública e ao acesso e permanência no ensino superior.

No momento seguinte, temos o acompanhamento e avaliação do projeto, que se desenvolve de forma
concomitante com as fases anteriores. Afinal, os instrumentos de coleta são construídos com base na
vivência e na experiência adquirida no diálogo com a realidade da escola pública. E assim, esta fase
converge na aplicação de questionários avaliativos das experiências vividas. Para o presente trabalho
trazemos os resultados obtidos de um questionário que visou registrar a relevância e o mérito das ações
da caravana na vida do aluno da educação básica.

No último momento, é realizada na escola uma avaliação do conjunto das ações da caravana realizadas,
buscando identificar os objetivos alcançados, as dificuldades enfrentadas, para compreender as
possibilidades e as limitações do diálogo com os jovens da escola. O resultado de todo esse processo tem
o papel de contribuir com as reflexões, feitas pela equipe de execução, na busca pelo aprimoramento do
projeto como um todo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre as diversas ações do projeto, destacamos aqui a Caravana da Ciência na Escola Estadual Eurídice
Cadaval, no município de Itapissuma, Pernambuco, realizada no mês de abril de 2012. Na ocasião, as
interlocuções com os jovens se concretizaram na forma de Feira Científica e Observação Astronômica,
associadas a uma Feira de Profissões. Além disso, o projeto também oportunizou para o jovens um
conjunto de vivências experimentais lúdicas de diversas áreas científicas, como Química, Física, Biologia e
Matemática.

No que tange aos experimentos, pode-se destacar o forte envolvimento dos jovens com as atividades,
provavelmente muito por conta da perspectiva lúdica e participativa adotada, que ia de encontro a
tradicional abordagem para o ensino de ciências, marcada pela centralidade nas respostas para problemas
científicos, distantes da realidade dos alunos. Dessa forma, as atividades buscavam estimular a
curiosidade pela ciência e profissões associadas, trabalhando com ideia de que a ciência pode ser feita por
todos, na busca por se contrapor à queda de interesse pelas ciências, demonstrado pelos jovens (FOUREZ,
2003), encorajando vocações científicas entre os estudantes alcançados pelo Projeto.

Durante a caravana, percebemos a distância que os jovens das escolas públicas têm do universo do ensino
superior. Afinal, o forte envolvimento dos alunos com as diferentes questões relativas ao pós-ensino
médio, demonstram a necessidade dos jovens por se aproximar do território da universidade tão
desconhecido. Nesse sentido, eram bem envolventes os debates sobre as questões relacionadas ao acesso
e permanência ao ensino superior, sobre ações afirmativas, ou cursos oferecidos pelas instituições de
ensino, e ainda sobre as oportunidades de intercâmbios internacionais, ou sobre as diferentes modalidades
de bolsas, e as profissões e áreas de atuação.

Outro elemento que se destacou por conferir uma maior identificação dos estudantes com o ensino
superior, foram os depoimentos dos integrantes da Caravana, sobre suas trajetórias e dificuldades na
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escola pública, e estratégias para alcançarem a universidade. Além de estimular os alunos a acreditarem
mais em seu próprio potencial, a estratégia visava ajudar os alunos a quebrar alguns preconceitos, como a
de que a ciência é feita apenas por gênios. Por outro lado, quando os depoimentos destacavam o acesso
por meio das cotas universitárias, o desafio era evitar que o debate reforçasse o senso comum de que as
cotas "facilitam" o acesso à universidade, de tal maneira que tiram o "mérito" da vaga conquistada,
mantendo assim o preconceito sobre a capacidade do jovem de origem popular para concluir um curso
superior.

Como estratégia final, foi aplicado um questionário avaliativo da caravana, quando recolhemos mais de
50% dos questionários aplicados a um total de 84 alunos presentes. Os instrumentos buscavam recolher
as impressões sobre as atividades realizadas e sobre perspectivas profissionais dos estudantes. Diante das
respostas, realizamos uma análise qualitativa, quando buscamos inferir os elementos mais comuns e
recorrentes de significados. Das respostas, percebemos que os alunos sentiram-se mais estimulados a
prosseguirem seus estudos, e em especial para nível superior. Entre as respostas, destacou-se também a
necessidade mais objetiva do trabalho, quando as respostas indicavam a perspectiva por cursos de nível
técnico.

Aqui trazemos os depoimentos dos alunos, obtidos dos questionários aplicados, quando procurou-se saber
a importância da caravana e quais as sugestões e/ou críticas (nas falas dos alunos não aparece nenhuma
sugestão ou crítica. porque destacar uma pergunta em que não aparece o que se perguntou os alunos não
apresentar nenhuma crítica ou sugestão não parece ser positivo. a caravana foi muito positiva. e não
aparecer sugestões ou críticas são um indicativo de que a escola precisa oportunizar mais atividades
participativas e lúdicas, que aproximem a universidade da escola, como a caravana.). De um modo geral,
como vemos em alguns exemplos destacados logo a seguir, os alunos responderam muito positivamente,
destacando que o projeto trouxe muitas informações sobre a universidade, um território ainda muito
desconhecido para os alunos. Das respostas é possível perceber que a atividade ajudou os alunos a
ficarem mais seguros dos cursos que pretendiam cursar, e se identificarem com áreas afins, despertando
um maior interesse pelo ensino superior, destacando inclusive sobre cursos antes desconhecidos para eles.
E além do mais, as respostas também indicavam que os professores "não tinham paciência" em tirar as
dúvidas sobre o ensino superior, em um claro indicativo que o professor possui um certo grau de
responsabilidade diante da auto-exclusão ao ensino superior.

Participante 1. “Foi muito bom, não tenho criticas para fazer, bom mesmo,
aprendemos muito mais sobre os cursos fornecidos e tiramos nossas duvidas.”

Participante 2. “Adorei a caravana de hoje, foi uma experiência muito bacana
para nosso conhecimento e fez agente saber mais sobre outras profissões.”

Participante 3. “Essas caravanas poderiam ser mais frequentes, é simplesmente
maravilhosa.”

Participante 4. “Eu não tenho nada a sugerir ou criticar, pois gostei muito, por
que me ajudou a decidir o que eu quero para o meu futuro, que é fazer o curso
de medicina.”

Participante 5. “Ótimo gostei muito, deveria vir mais vezes durante o ano.”

Participante 6. “Esta aula trouxe muita importância para nós alunos que
pretendemos cursar universidade futuramente.”

Por outro lado, as sugestões e/ou críticas dos alunos acabam por reforçar a conclusão que a escola pública
encontra-se em uma posição que distancia o aluno da universidade. Afinal, as sugestões costumavam
pedir que a caravana acontecesse "mais vezes" na escola. Essa necessidade dos alunos indica o quanto a
escola pública acaba por afastar os alunos do ensino superior. Por outro lado, alguns depoimentos
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demonstram, entre os alunos, não apenas o desejo de ingressar no ensino superior, mas inclusive o
desejo de participarem de projetos de responsabilidade social ou de valorização da escola pública, como o
caravana.

5 CONCLUSÃO

Com base na experiência concretizada, podemos inferir que a Caravana tem buscado associar suas ações
de divulgação científica, tecnológica e profissional, com o debate no chão da escola, sobre questões
relativas ao ensino de ciências, ao acesso e permanência ao ensino superior, e ainda sobre as questões do
direito ao conhecimento, à função social do professor de ciências e do saber científico. Nesse sentido, o
projeto de extensão que ora trazemos aqui elege como prioridade a defesa da escola pública como espaço
de realização de direitos.

E assim, diante do desafio de enfrentar a auto-exclusão do jovem da escola pública ao ensino superior, o
projeto contribui para a construção de uma formação na graduação mais sólida, com mais ênfase na
responsabilidade social. Além do mais, do ponto de vista da escola pública, o caravana tem aproximado os
jovens da cultura científica, despertado interesses e vocações em diversas áreas da ciência, e inclusive
ajudado a quebrar alguns mitos, relacionados ás profissões científicas e tecnológicas, como aquele que
idealiza a ciência feita exclusivamente por homens (LETA, 2003), contribuindo assim para amadurecer
escolhas profissionais.

Apesar das diversas conquistas alcançados pelo projeto, alguns desafios ainda se impõem, quando um
projeto como o caravana se propõe a questionar as distancia entre escola pública e universidade. Dentre
os principais, destaca-se a perspectiva meritocrática adota pela universidade quando, sem crítica e
questionamentos, reconhece como seus principais valores o mérito individual e a igualdade de
oportunidades (MOEHLECKE, 2004). Afinal, no que tange as questões relativas à promoção de políticas
públicas de ações afirmativas, durante o desenvolvimento do projeto, pudemos perceber a resistência em
considerar o acesso por meio das cotas universitárias, como algo também digno de valor (VASCONCELOS,
2005). Entretanto, o projeto permitiu oportunizar aos participantes o debate em torno do mérito, na busca
por refletir sobre outras possibilidades para diversificar o acesso à universidade, dentro da perspectiva do
direito social ao conhecimento.

Diante dos resultados alcançados, compreendemos de maneira muito positiva a importância da extensão
universitária na formação acadêmica dos estudantes de diferentes cursos, principalmente nos cursos de
formação de professores, das áreas científicas. Os resultados indicam que o projeto de extensão Caravana
da Ciência através de ações inovadoras no território social da escola pública tem contribuído para reduzir a
distancia entre a academia e as escolas públicas, em uma ação inspirada em políticas públicas promotoras
da ampliação do acesso ao conhecimento.

Diante da necessidade da formação de profissionais críticos, cientificamente competentes e socialmente
responsáveis, em associação à promoção de políticas públicas de ações afirmativas, o projeto ciranda da
ciência tem ajudado a favorecer uma visão mais integrada do social e contribuído com a defesa da
democratização da educação, se configurando como um espaço de troca de conhecimento e práticas entre
os universitários e jovens da rede pública de forma colaborativa, solidária e participativa.
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