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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) vem
realizando as suas atividades na UFRGS desde 2009, quando diversas
áreas do conhecimento que mantinham ligações com a Educação
começaram a empreender um esforço de transpor os conhecimentos
produzidos na Universidade para os mais diversos níveis de ensino. Tal
esforço realizou-se no sentido de aproximar os estudantes universitários
da realidade escolar, tão precarizada nos dias de hoje. Assim iniciou-se
uma mudança pequena, porém eficiente e qualitativa em algumas escolas
de Porto Alegre.  Dentro do PIBID Ciências Sociais, várias atividades vêm
sendo desenvolvidas em escolas de Ensino Médio e Fundamental com o
objetivo de apresentar de forma dinâmica e divertida um olhar sobre a
Sociologia e as Ciências Sociais em geral. Dentro desta perspectiva,
elencamos o tema ''eleições'' para trabalhar com os alunos de 1º e 2º
anos do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro durante
os meses de agosto e setembro de 2010. O tema surgiu através da
oportunidade de explorar a temática atual de maneira simples e
explicativa, conectando ao tema das aulas de Sociologia. Durante o
mesmo período, os professores da disciplina na escola trabalharam o
tema ''Política'' em suas aulas. O ''Observatório Social'', desta forma,
veio complementar as atividades já trabalhadas em sala de aula e
também abrir novas possibilidades de diálogo sobre um tema tão
desacreditado, especialmente pelos jovens, como a participação política.
Seus principais objetivos foram o conhecimento sobre o processo eleitoral
no Brasil e sobre os cargos em disputa nas eleições de 2010, suscitando
nos estudantes do Ensino Médio a reflexão sobre a participação política e
a democracia vigente em nosso país. Através de uma temática bastante
veiculada nas mídias devido à aproximação das eleições, os estudantes
p u d e r a m  c o m p r e e n d e r  m e l h o r  q u a i s  a s  o p o r t u n i d a d e s  e
responsabilidades propostas por meio do voto, especialmente àqueles
que participaram de uma eleição pela primeira vez. Durante as atividades
do ' 'Observatório Social: de olho nas eleições'' foram propostas
atividades de interação do público como a realização de eleições
simuladas, a visita a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, a
contagem regressiva para as eleições e a exibição de vídeos explicativos
sobre o sistema eleitoral brasileiro. Os temas e explicações teóricas
foram dispostos em um mural atualizado todas as semanas com novos



temas, contendo inclusive um espaço para a exposição das posições e
trabalhados realizados pelos estudantes acerca dos temas discutidos nas
oficinas. Estas oficinas trataram de temas como a história das eleições no
Brasil, as atribuições dos cargos legislativos e executivos em disputa nas
eleições de 2010 e a participação política como forma de exercer a
cidadania, fomentando a discussão e a reflexão dos estudantes sobre tais
pontos. Como resultados parciais da inserção do Programa de Iniciação à
Docência da UFRGS na área de Ciências Sociais na escola Irmão Pedro
podemos perceber um maior interesse pela disciplina de Sociologia, que
vem auxiliando os próprios estudantes a entender melhor seu papel no
mundo como partes importantes da sociedade. O engajamento e a
participação em relação aos problemas sociais apontados pelos
estudantes também são referidos como pontos positivos, já que novos
olhares são lançados sobre uma visão muitas vezes estreita e fatalista da
realidade. Os alunos mostram-se atentos e maduros para as discussões
que lhes esperam dentro e fora da escola, contribuindo para uma
formação mais completa e totalizante da vida em sociedade. Esperamos
que estes avanços continuem em curso, proporcionados por programas
como o PIBID ou mesmo através da curiosidade inquietante dos jovens,
que podem se preparar para a construção de uma sociedade mais
igualitária e democrática


