
Carta de Princípios -  Cursinho Popular Edson Luís 

 

Apresentação e objetivos 

O Cursinho Popular Edson Luís se propõe a expandir a educação popular por 

meio da inserção de alunos, sobretudo, de renda baixa, nas universidades públicas. A 

educação popular tem como uma de suas finalidades emancipar o aluno por meio da 

conscientização política, tornando este um agente ativo das lutas sociais e ciente do seu 

papel como indivíduo político. Dessa forma, o cursinho tende a realizar formações e 

reuniões pedagógicas para que os seus docentes sejam capazes de enxergar em seus 

alunos suas individualidades e suas opressões, visto que as estruturas da sociedade atual 

- meios de produção, ideias dominantes, disposição das classes - condicionam nossas 

mentalidades, até certo ponto, ao pensamento capitalista burguês.  

 Temos em mente que as estruturas acima citadas foram originadas por políticas 

colonizadoras e imperialistas implantadas na América Latina, uma vez que enxergamos 

também que sua periodicidade trata-se de um longo espaço de tempo. Assim, com as 

condições atuais impostas ao cursinho e ao corpo social como um todo, a educação 

popular se descortina como uma ferramenta de militância contra as formas alienantes 

colocadas pelo modelo exploratório neoliberal. Dessa forma, os alunos inseridos na 

órbita da educação libertária ganham autonomia para decidir suas ações frente às 

possibilidades que lhe são impostas e, nesse sentido, o cursinho tende a conscientizar 

por meio de aulas, círculos e debates. O espaço é construído coletivamente e visa a luta 

social e a inserção de minorias em todos os lugares - tanto espacialmente, quanto de fala 

- que lhe foram negligenciados. 

 A inserção nas universidades pelos alunos e alunas de baixa renda, assim como a 

ocupação desses espaços elitistas amparados por vestibulares - que reforçam a 

segregação social e racial - desmantela, visto com uma perspectiva de longo período, o 

cenário desigual que se erige entre as classes baixas e as classes médias e altas. Visto 

isso, os alunos e alunas do cursinho dispõem de total liberdade em configurar o espaço 

deste, para que assim, o cursinho sempre se adapte às culturas e à diversidade de saberes 

que perpassam a sala de aula e outros espaços. Assim, o aluno e aluna, como agentes 

críticos e dotados de livre posicionamentos - desde que estes não desrespeitem os 

direitos humanos - podem construir as pautas políticas do cursinho cotidianamente para 

que a educação libertária e popular cresça e se expanda.  

 



O cursinho enquanto movimento social  

No bojo da conjuntura desigual, as opressões de raça, gênero, classe e orientação 

sexual engendram marcadores sociais que complexificam a luta social e a emancipação 

do oprimido pela educação popular através de segregações e filtros institucionais. Em 

meio a esse contexto, o cursinho popular Edson Luís, além de se denominar cursinho 

pré - vestibular, se denomina também movimento social, uma vez que enxerga e se 

posiciona contra as opressões de gênero, raça e classe e se coloca a par das políticas de 

esquerda - anarquistas, marxistas, etc -. Assim, o discurso de igualdade de gênero, raça 

e classe permeiam os espaços de debates e aulas, tal como seus recortes e 

particularidades, para que a consciência das opressões sirvam para o empoderamento 

das minorias e para a luta em busca de direitos essenciais. 

 

Relação professor-aluno  

 Enquanto movimento social, somos contra situações de opressão dentro e fora da 

sala de aula, tanto nas relações aluno-aluno, quanto nas relações professor-aluno. Ainda 

que a reprodução de discursos dominantes exista em vários espaços, o cursinho visa a 

desconstrução didática daquele que os reproduz, mas não exclui a possibilidade de 

expulsão tanto de aluno, quanto de professor quando se trata de alguma situação de 

opressão acima do limite proposto pelo projeto político-pedagógico do cursinho: como 

agressão, assédio (sobretudo vindo de professor), etc. Todas as situações são analisadas 

coletivamente pelo corpo docente e coordenadores, uma vez que existem irregularidades 

que tornam as relações de abuso muito mais complexas e que, assim, precisam de mais 

atenção e dedicação ao serem tratadas. 

Como o cursinho se alinha às pautas feministas, não é permitido 

relacionamentos entre professores e alunos independente da idade, pois existem 

imbricações hierárquicas e impositivas dentro dessa relação que se revela, por 

conseguinte, abusiva e assimétrica. O coletivo feminista do cursinho, o Raquel Virgínia, 

dispõe de total direito em expulsar professores homens que se relacionarem com alunas. 

Caso seja uma professora mulher, haverá uma advertência e, se houver reincidência, 

expulsão.  

 Embora esse tipo de relacionamento seja proibido dentro do cursinho, 

entendemos que a proximidade entre docente e discente é fundamental para a formação 

de vínculos, rompendo com a lógica do sistema capitalista, cujas conexões entre tipos 

sociais inclinam-se à objetificação e à superficialização. Esse rompimento da lógica 



vertical, com a intenção de humanizar as relações, faz com que o aluno enxergue que 

não é só mais um indivíduo dentro da sala de aula - como frequentemente é tratado pelo 

estado -, mas sim como um sujeito dotado de saberes empíricos e teóricos tidos pela sua 

vivência nas periferias e fora delas. Isso tende a evitar a hierarquização de 

conhecimentos, fazendo com que o cursinho componha um ambiente mais humano que 

propõe um ensino menos conteudista - fugindo da lógica utilitarista proposta em 

cursinhos comerciais. 

 Entender a educação como ferramenta de libertação e não mero produto para a 

construção de conhecimentos específicos voltados ao mercado de trabalho, faz com que 

alunos de periferia desloquem o seu agir historicamente situado ao aprisionamento de 

sua consciência e se tornem sujeitos ativos de sua emancipação.  

 

Coletivo Raquel Virgínia 

 O coletivo feminista Raquel Virgínia é composto pelas professoras mulheres do 

CPEL e se encarrega a tratar de todas as questões do cursinho que envolvem gênero, 

dispondo de total autonomia para agir em casos de machismo (como assédio, 

relacionamento professor-aluna, etc.) . Embora seja formado pelas professoras, as 

alunas são convidadas a participar de eventos, formações e discussões desenvolvidas 

pelo coletivo - podendo inclusive sugerir temas a serem debatidos. 

Por conta do caráter de movimento social, acreditamos ser fundamental tracejar 

um processo político pedagógico sob uma perspectiva feminista, em que mulheres 

(professoras e alunas) sejam sujeitas ativas na construção de uma educação popular e 

emancipatória. Da mesma maneira, entendemos que a questão racial seja crucial nesse 

processo, assim, temos a intenção de criar também um coletivo negro dentro do 

cursinho. Nesse sentido, fazemos recortes raciais e de classe em todos os nossos 

encontros, uma vez que as opressões se cruzam, e dessa forma, se complexificam. 

Portanto, temos consciência da dinâmica das diferentes relações entre mulheres negras, 

periféricas e mulheres brancas de classes mais privilegiadas, e por isso, a inclusão 

dessas questões nos debates e nas ações diretas se fazem necessárias, além de se 

aproximar com a realidade das alunas do cursinho.  

 

 

 



Material didático e formato das aulas 

 Não possuímos um material didático próprio do cursinho. Cada frente deve, 

assim, se articular entre si e decidir qual é a melhor forma de preparar as aulas e dividir 

o conteúdo. Visto isso, os professores antigos têm um papel fundamental na recepção 

dos novos, de forma a melhor inseri-los no ambiente e também compartilhando 

materiais, planejando atividades extras e etc. 

 Embora não tenhamos um material próprio, há, no Centro Acadêmico da 

FEUSP, materiais didáticos de cursinhos comerciais provindos de doações que 

recebemos. Além disso, os alunos têm acesso ao site do CPEL (pt.wix.com), onde cada 

professor disponibiliza o material utilizado em sala (textos, vídeos, links, etc.). É de 

suma importância que os professores possibilitem esse acesso, já que os alunos 

dificilmente possuem condição financeira para bancar livros e materiais didáticos em 

geral.   

 Para tal, existe um documento que serve de tutorial para a utilização do site, 

cabendo a cada frente disponibilizá-lo aos novos professores.  

 

Atividades político-pedagógicas, extracurriculares e plantões 

 Enquanto movimento social, acreditamos que atividades formadoras de senso 

crítico são fundamentais para a construção de uma educação verdadeiramente 

emancipatória e democrática. Nesse sentido, há no cursinho uma atividade denominada 

“círculo”, em que os alunos sentam em roda para debater temas políticos/sociais, cuja 

mediação é feita pelos próprios professores. Os temas são decididos conjuntamente 

pelos professores e coordenadores durante as reuniões. É de suma importância a 

participação do corpo docente durante a mediação dos círculos, visto que este é o 

momento em que os alunos estarão imersos em reflexões necessárias para seu 

engajamento político. Quanto mais as classes oprimidas desvelam a materialidade de 

sua condição, maior sua inserção crítica e possibilidade de mudança da realidade 

(práxis).   

 Outra atividade proposta pelo cursinho são os plantões. Cada professor, a partir 

de sua disponibilidade, deve combinar com os alunos um horário - no período 

vespertino - para a realização de tais. O ideal é que seja um horário fixo 

(quinzenalmente ou mensalmente) a ser preenchido na planilha de plantões 

(disponibilizada no grupo de emails do CPEL). Com o preenchimento dessa planilha, 



evita-se que haja plantões diferentes em um mesmo horário, além de facilitar a 

organização e planejamento dos alunos. 

 Além disso, propomos que os professores se articulem entre si com o objetivo de 

organizar atividades extracurriculares, como ida a museus, cinema, exposições, saraus, 

etc. Como movimento popular, entendemos que atividades culturais também sejam 

emancipadoras, já que incluem alunos que nunca tiveram acesso à cultura, lazer, arte, 

etc., a um universo que, historicamente, lhes foi negado. 

 

Reuniões e formações de professores 

 Quanto às reuniões, costumamos nos encontrar quinzenalmente, mas cabe a cada 

frente organizar suas próprias para uma melhor articulação entre si. Dividimos e 

alternamos nossas reuniões em dois tipos: organizacionais e de formação. Nas 

primeiras, decidimos questões práticas e burocráticas do cursinho e, nas segundas, 

propomos a discussão de textos formadores, além de atividades de interação entre o 

corpo docente. Novamente, é crucial a participação dos professores nas reuniões e 

formações. Dentro de um cursinho popular, o processo de desmantelamento das 

opressões é fundamental e deve começar já com o corpo docente a partir de um 

alinhamento político claro - alinhamento este a ser desenvolvido nessas formações e 

reuniões -.  

 

Atrasos/faltas/não comprometimento 

 Faltas e atrasos são um reflexo de falta de comprometimento e responsabilidade. 

Além de atrapalhar a aprendizagem dos alunos - cujo direito à uma educação básica de 

qualidade já foi negada - também contribui para a evasão dos mesmos, que se 

desestimulam e desacreditam no cursinho. Entendemos que, em partes, essa conduta 

revela uma mentalidade de que o cursinho funciona como um trabalho voluntário por 

parte dos professores e, assim, não merece ser priorizado. Embora o corpo docente atue 

sim de forma voluntária, compomos um movimento social cuja atuação deve situar-se 

principalmente enquanto militância, exigindo assim o empenho compromissado de cada 

docente.  

 Estar dentro da universidade já nos coloca em uma posição de privilégio em 

relação aos nossos alunos e, portanto, priorizar a qualidade do cursinho pautando 

responsabilidade e consciência de classe é primordial para que estes vençam a barreira 

elitista e racista do vestibular. 



 Em resumo, o Cursinho Popular Edson Luís enxerga que a educação popular 

torna o ato de estudar revolucionário, pois cria condições para que as minorias possam 

ocupar seus espaços negligenciados na sociedade e a reivindicar seus direitos, para que 

assim, mesmo que em longo processo e espaço de tempo, as estruturas vigentes 

desiguais possam se modificar completamente abarcando todas as demandas e 

necessidades de um corpo social igualitário. Como dizia o pedagogo e filósofo 

brasileiro Paulo Freire: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda”. 


