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Introdução

Acesso democrático, permanência com qualidade e 
inclusão social. São essas as palavras que norteiam a 
definição dada ao Programa Conexões de Saberes 
(PCS) pelos os sujeitos, que desde 2004 atuam 
nacionalmente promovendo o acesso de estudantes de 
origem popular às Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES). Essa promoção normalmente se dá 
através do apoio aos pré-vestibulares populares e 
solidários e pela defesa das “políticas diferenciadas de 
vagas”, as conhecidas políticas de cotas, ao ensino 
superior público, aos alunos oriundos de escolas 
públicas, e afro-brasileiros e índios. O programa visa 
ainda garantir a permanência destes estudantes nas 
universidades, fornecendo auxílio financeiro, por meio 
de bolsas de extensão e pela “implementação de ações 
de natureza sócio-pedagógica que reconheçam e 
valorizem a trajetória destes estudantes” [1], de tal 
modo a criar nas IFES um ambiente “intelectual 
receptivo aos saberes que trazem em função de suas 
experiências escolares, culturais e existenciais”. O PCS 
ao se articular com Programa Escola Aberta (PEA) 
busca fortalecer “ações inovadoras que ampliem a troca 
de saberes entre as comunidades populares e a 
universidade” [2], na perspectiva de valorizar o 
protagonismo dos estudantes universitários de origem 
popular (EUOP), de modo a contribuir para a 
democratização do acesso e permanência em todos os 
níveis do ensino público. (Fig.1.)

Da necessidade de promover políticas publicas que 
garantam a permanência nas IFES de estudantes de 
baixa renda e grupos socialmente discriminados, o 
Ministério da Educação (MEC), através da Secretária 
de Educação Continuada, Alfabetização Diversidade 
(SECAD). Pautada na “experiência do observatório de 
favelas” [1], a SECAD encampou o desenvolvimento 
do PCS, que em 2004, se iniciou em cinco 
universidades púbicas federais, para alcançar em 2008, 
o total de 33 IFES parceiras. Na proposta do PCS, as 
IFES parceiras, em atendimento ao Plano Nacional de 
Extensão [3], são consideradas “espaços privilegiados 

para a produção e acumulação do conhecimento e a 
formação de profissionais cidadãos”[3] chamadas para 
desenvolver atividades acadêmicas que sejam “capazes de 
imprimir um novo rumo à universidade brasileira e de 
contribuir significativamente para a mudança da sociedade”
[3] e que a partir da difusão do conhecimento assumem um 
papel essencial na construção de uma sociedade soberana. 
Sendo assim, o PCS atua na formação acadêmica de seus 
bolsistas promovendo seu protagonismo na execução de 
seus projetos de extensão, fornecendo subsídios 
pedagógicos e financeiro para a permanência dos 
estudantes oriundos de escolas publica.

 No cumprimento de sua função social, pautadas no 
Plano Nacional de Extensão, as IFES podem em muito 
contribuir para o desenvolvimento da sociedade, através da
promoção de políticas públicas, fomentadas por suas ações 
de ensino/pesquisa e extensão. Nesse sentido o PCS, ao 
eleger como seu objeto de interesse o acesso e permanência 
de estudantes de origem popular na universidade, todas as 
ações são planejadas de tal modo que “concorram 
sinergicamente para a construção de duas frentes de 
transformação da realidade”. [1] A primeira é baseada no 
“fortalecimento dos vínculos entre as instituições 
acadêmicas e as comunidades populares”, [1] através da 
troca de saberes entre as comunidades populares e a
universidade. A outra frente é a melhoria das condições que 
contribuem para que Estudantes Universitários de Origem 
Popular EUOP “vivenciem uma permanência qualificada 
em seus cursos de graduação, tendo a perspectiva de uma 
trajetória para cursos de pós-graduação” [1]. Mediante a 
isto, este artigo tem como objetivo analisa a importância e 
o impacto que o programa causa na permanência e 
desenvolvimento acadêmico de seus bolsistas e nas 
comunidades populares através de seus projetos de 
extensão.

Material e métodos

Para realização deste trabalho foi feito um levantamento 
bibliográfico a respeito do PCS, em caráter nacional. 
Apesar dos referenciais serem bem pragmáticos quando 
afirmam o propósito do PCS, a execução do Programa na 



realidade das IFES apresenta um grande leque de 
possibilidades. Pretendemos então aqui relacionar o 
alcance dos objetivos do Programa com a identidade do 
programa, diante da diversidade de possibilidades de 
implementação do PCS. Foi realizada assim uma 
pesquisa de analise teórica dos documentos que nos 
possibilitou o desenvolvimento do presente artigo.

Resultados

O programa funciona de forma diferente em cada 
Instituições Federais de Ensino Superior, cada um atua 
de acordo com sua realidade tendo em comum o 
projeto de extensão que possibilita uma formação 
ampla a cada bolsista. Há muito mais em comum 
quando nos referimos às ações afirmativas nas 
comunidades, seja em cursinhos pré-vestibulares ou 
com projetos educacionais de intervenção. O número 
de bolsistas também varia de acordo com as demandas
de cada IFES. Porém os propósitos são os mesmos: a 
inserção, a permanência e desenvolvimento cognitivo 
de alunos oriundos de escolas publicam nas IFES. O 
programa paga a estudantes Universitários oriundos de 
espaços populares uma bolsa de apoio acadêmico para 
que eles realizem ações de extensão, ensino e pesquisa, 
promovendo troca de saberes e visando integrar as 
IFES e as comunidades populares. Como parte do 
trabalho acadêmico os bolsistas atuam na elaboração de
diagnósticos sociais, avaliação de políticas públicas e 
na proposição de ações afirmativas de acesso e 
permanência dos estudantes de comunidades populares 
nas IFES. O Conexão de Saberes em parceria ao 
programa Escola Aberta proporciona ao Conexista 
suporte para realização de atividades de extensão, 
ações afirmativas: pré-vestibulares populares, resgate 
da memória local,   formação de jovens 
multiplicadores, oficinas de geração de emprego e 
renda, entre outros. Assim, conjugando o saber popular 
com saber acadêmico marca central do programa.

Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o 
PCS funciona da seguinte forma: internamente com 
atividades de formação, oferecida pelos conexistas 
veteranos e atividades coordenadas oferecida pelo o 
coordenador do programa, e externamente com 
conexistas novatos atuando nas EA e conexistas 
veteranos aplicando projetos educacionais.

Discussão

O Conexões de Saberes têm o comprometimento 
político e social por trazer para dentro das IFES uma 
política de democratização no acesso e permanência, e 
por abrir as portas para diálogos com comunidades 

populares. Nesse sentido o processo de construção do 
conhecimento se qualifica não apenas pela atuação dos 
docentes, mais também pelo protagonismo dos conexistas, 
fazendo assim, uma grande articulação no processo sócio 
pedagógico. (Fig.2.) Segundo Paulo Freire (1979), todo 
processo de construção social é um processo pedagógico 
porque o que rege uma sociedade soberana é a educação. O 
Programa Conexões de Saberes é um agente produtor de 
conhecimento e de grande importância nas IFES por 
realizar projetos políticos sociais. 

Para a SECAD – Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, o programa esta dando certo 
porque ele tenta diminuir as desigualdades educacionais. Já 
para Veleida Anahí da Silva, o PCS é “um desafio, uma 
aventura, uma promessa”. Desafio por se trata de uma 
política vanguardistas no âmbito da permanência sócio-
pedagogica, uma aventura por trabalhar em comunidades 
popular que possibilitam maior mobilidade “extencional” e 
maior trocas de saberes e por fim uma promessa por 
ocupar-se da diversidade sempre existentes nas IFES, mas, 
que nunca foram trabalhadas.
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Figura 1. I Seminário Regional NE do Programa Conexões de Saberes, intitulado Desenvolvimento Local, Patrimônio Cultural e 
cidadania: Diálogos entre as universidades e as comunidades 2008.

Figura 2. Formação com os oficineiros e coordenadores da escoa aberta de na Ilha de Itamaracá/PE 2009.


