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A criação do diálogo entre universidade e comunidade (FURG e Rio Grande),
não só é uma necessidade como é também uma obrigação – que deve partir
de ambos os lados. Mas como, de forma eficaz, construir essa “ponte”? Como
fazer com que as pedras sejam colocadas de maneira sólida, efetiva, e que
contribuam para uma melhora qualitativa em termos de desenvolvimento
social?
O nome formal que damos a esse ato de “construir pontes” é Projeto de
Extensão. São esses projetos que visam criar os espaços de diálogo, de práxis,
entre a instituição de ensino superior e a comunidade. São esses projetos que
fortalecem os laços de uma relação que visa comprometimento e, acima de
tudo, a idéia de retorno social.
Uma dessas pontes é o PAIETS (Programa de Auxílio ao Ingresso no Ensino
Técnico e Superior) criado em 2007 dentro da FURG, e que alcançava não
mais que 5, hoje é uma iniciativa reconhecida pelo Ministério da Educação e
alcança um total de 10 localidades, num total de 8 preparatórios (com cerca de
300 alunos) que atuam em espaços cedidos por escolas da rede municipal e
estadual. São mais de 100 acadêmicos, das mais diversas áreas atuando como
docentes voluntários, comprometidos nesse projeto de extensão que busca a
democratização no ingresso ao ensino superior federal.
É tomando um dos preparatórios como estudo de caso que o presente trabalho
ganha escopo - efetivamente o Preparatório Venceremos (Silva
Gama/Cassino), criado no ano de 2007. Ao longo de sua caminhada de três
anos o preparatório aprovou mais de 20 alunos, bem como se tornou um lócus
da prática da educação popular para um grande número de docentes em
formação da FURG.
O projeto entende como educação popular enquanto instrumento de luta
contra a hegemonia das classes dominantes, partindo dos saberes, das
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experiências e das culturas populares. Por isso, ela é uma proposta política,
ética, e claro, pedagógica.
A reflexão acerca do conhecimento bancário que o processo seletivo exige é
inevitável. O vestibular exige dos discentes informações memorizadas e
esquemáticas, e ao mesmo tempo exige dos docentes uma postura
pedagógica que atenda a essas prerrogativas de ensino.
Concretizar a educação popular no seio de uma forma de ensino pautado pela
simples memorização é o maior desafio para todos os envolvidos no projeto,
operar metodologias diferenciadas e perceber seus alcances e limites é cerne
dessa apresentação.
O presente trabalho, então, pretende apresentar os procedimentos realizados
no preparatório Venceremos que visaram efetivar uma pedagogia pautada pela
educação popular democrática, participativa e de construção coletiva do
conhecimento. Essas atividades dizem respeito ao decorrer do ano de 2009,
mas que também não deixam de levar em consideração algumas propostas
que surgiram no ano de 2008.
As propostas diferenciadas que o Venceremos construiu junto com os alunos
ocorreram nas mais variadas disciplinas: Português, Redação, Matemática,
História, Geografia e Biologia. Dentro de cada disciplina metodologias
diferenciadas aconteceram, mas da mesma forma houve a construção de um
diálogo entre todas elas através da realização de oficinas.
Essas oficinas se estabeleciam como temas geradores, pontos de partida que
acabavam por fomentar a construção de um conhecimento interligado, onde as
disciplinas se apropriavam dos questionamentos e dos resultados das oficinas
para remodelar seu conteúdo. Nunca perdendo de vista que tais temas
geradores surgiram das próprias inquietações dos alunos, que cada vez mais
percebiam as lacunas que uma educação pautada somente pela memória pode
efetuar.
Nesse trabalho então serão relatados e problematizados as oficinas realizadas
com os discentes, palestras oferecidas e as propostas metodológicas
diferenciadas que foram operadas a partir da perspectiva de uma educação
que se faz no coletivo, a partir do diálogo capaz de dotar de sentido humano a
relação de ensino-aprendizagem. Em suma, uma “ponte” foi construída, e
evidenciar seus alcances é a nossa meta.


