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Introdução:

O presente projeto, em seu pioneirismo, tem como objetivo proporcionar aos alunos
pertencentes às camadas populares de São José do Norte, a oportunidade de
ingresso no Ensino Superior, por meio de um pré-vestibular popular e gratuito. O
mesmo conta com a colaboração de voluntários, em sua maioria, acadêmicos dos
cursos de graduação-licenciatura da FURG, ministrantes de disciplinas que
compõem o projeto pré-vestibular. A ênfase do projeto está ligada à preocupação
dos idealizadores com a necessidade de formação continuada dos estudantes do
ensino médio, que almejam ingressar numa universidade pública, além do trabalho
social que acreditamos ser necessário, motivando a socialização dos conhecimentos
adquiridos durante a formação acadêmica. Além da relação ensino/extensão,
estreitando os laços entre a teoria e prática o projeto objetiva proporcionar aos
alunos a oportunidade de ingresso numa universidade pública através de um pré-
vestibular popular e aliar os conhecimentos com a prática efetiva docente, na
tentativa de formar não apenas profissionais com experiência, mas também agentes
transformadores comprometidos com a sociedade.

Desenvolvimento do projeto:

Em janeiro de 2009, acadêmicos de cursos de licenciatura da FURG, tiveram a
iniciativa de criar um Pré-Vestibular Popular, no município em que residem - São
José do Norte. Através de troca de idéias e motivados pela experiência de outros
cursos populares existentes em Rio Grande, surgiu o projeto “Ousadia Pré-
Vestibular”, pioneiro no município nortense. Devido à conjuntura social presente no
município, dificuldades sócio-econômicas, ociosidade de jovens do ensino médio,
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bem como a carência de oportunidade em continuar os estudos para uma formação
mais específica (nível técnico ou superior), o projeto tem a intenção de ampliar as
possibilidades de acesso ao IES, bem como oportunizar licenciandos ou licenciados,
uma vivência pedagógica efetiva em sala de aula. Este curso preparatório para o
Processo Seletivo 2010 visa atender jovens, adultos e estudantes do 3º ano do
Ensino Médio e 4º ano do Curso Normal, ambos na Escola Pública de São José do
Norte, e egressos dos referidos cursos ou oriundos de outras escolas públicas bem
como do Projeto Semente da Esperança (mantido pela Associação Educacional) que
há oito anos atende crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de risco e
vulnerabilidade social, no município. Nossa estimativa era atender apenas 50
pessoas, devido à infra-estrutura oferecida. Porém, a realidade apresentada na
divulgação do projeto e no decorrer do processo de inscrição foi outra, pois
apareceram 180 pessoas inscritas para a entrevista. Então, houve necessidade de
análise rígida dos documentos solicitados e informações dos estudantes. A escola
cedeu o espaço físico para as aulas e a Associação Educacional São José auxiliou
com uma parte financeira para manutenção de materiais didáticos pedagógicos.
Destacamos que iniciamos o projeto com 50 estudantes em sala de aula e mais 40
numa lista de suplentes os quais foram chamados na medida em que houve
algumas desistências, por necessidades particulares e/ou de emprego. As aulas são
realizadas durante toda semana, aos sábados pela manhã e eventualmente, à tarde.
As mesmas são elaboradas pelos ministrantes, baseada no manual do vestibulando
respeitando o saber do aluno e adequando-o aos princípios da educação popular,
proporcionando um aprendizado mais interessante e de fácil compreensão. São
realizadas reuniões da coordenação geral com os professores para discutir-se ações
do curso, problemas eventualmente ocorridos ou andamento das atividades.
Buscou-se aliar conhecimentos teóricos/ práticos na tentativa de formar não apenas
profissionais com experiências, mas também agentes transformadores
comprometidos com a sociedade.

Considerações finais:

Atualmente, freqüentam o curso em torno de 20 a 30 alunos e com o apoio da escola
e dos professores procuramos desenvolver um trabalho que envolva os discentes
através de atitudes de cooperação e solidariedade, promovendo a troca de saberes
e experiências. Dessa forma, entendemos a junção teoria e prática pedagógica
como processo de repensar o conhecimento desenvolvido no curso superior e seu
desdobramento junto ao processo educativo que será exercido ao longo das aulas.
Acreditamos que teremos maior apoio no momento em que tivermos um retorno
tanto na escola quanto na comunidade, com a aprovação de alguns estudantes no
vestibular vindouro. Parcialmente, temos como resultado o alcance de nossos
objetivos, no que se refere à implantação do Curso Pré-vestibular Ousadia, a
perseverança dos professores bem como a assiduidade dos alunos as aulas
oferecidas.
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