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RESUMO

O objetivo do projeto é obter mais aprovações em processos seletivos que na primeira parte do projeto [2015] na qual foram aprovados 08 alunos no SISU e nos vestibulares. As

intervenções pedagógicas são feitas no Cursinho Popular Tecendo Sonhos (TS) que atua desde 2008. O TS teve início com a extensão universitária da UFV em parceria com o

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Espera Feliz. Os graduandos da UEMG lecionam no TS, que funciona com uma alternância mensal (sábado e domingo). Durante o dia os

educandos têm aula de várias disciplinas preparatórias e na noite de sábado, atividades culturais. Os educandos que participam do projeto são oriundos de escolas públicas da

cidade e, a maioria, da zona rural. O TS auxilia na formação educacional de alunos com poucas condições de acesso à universidade. 

Acredita-se, em concordância com Freire (2001), que o aprendizado de quem ensina se edifica quando este se põe disponível a repensar o pensado, ou seja, como defende

Werthein (1985), na educação popular o processo de ensino se concretiza na ação de transformar os modos de vida, atitudes e padrões de conduta; portanto, tendo como ponto

de partida a realidade social, o processo educativo e a ação da universidade se darão quando estes retornarem transformando a comunidade. Percebeu-se isso no decorrer do

projeto, quando os educandos e educadores disseram ter sido sensibilizados com as trocas de experiências e sentiram motivados a modificarem suas atitudes na sociedade.

Alguns graduandos da UEMG, que participaram do projeto em 2015, neste ano contribuem com aulas no TS e alegam que essa é uma forma de agradecer todo o auxílio recebido

para ingressarem na academia. Assim sendo, acredita-se que a relação entre a UEMG e o TS virá a auxiliar na formação profissional dos futuros docentes preparando-os para

alargarem as capacidades de pesquisa, de busca de informações, de análise e de criação dos alunos, ao invés de simples atividades de memorização, como apontam os

PCN-EM. 
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