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Introdução
O Grupo de Estudos Paidéia é um projeto de extensão iniciado em 2006

que atende jovens e adultos, compreendidos em abrangente faixa etária, em
situação de exclusão sócio-educativa. Desde a sua fundação, desenvolve
atividades de ensino-aprendizagem no Hospital Universitário da Universidade
Federal do Rio Grande – FURG. O curso pauta-se por uma visão pedagógica
crítica dentro de uma perspectiva multidisciplinar, que articula a totalidade das
disciplinas requeridas pelo Vestibular à realização de atividades educativas
extraclasse.

Pensamos que a educação é um terreno que reflete as desigualdades
sociais e que o acesso ao Ensino Superior público é um horizonte distante para
grande parte das famílias rio-grandinas. Conhecedor desta realidade, o Grupo
de Estudos Paidéia se apresenta como uma possibilidade para a reversão do
atual quadro. Sendo assim, nossos objetivos são: proporcionar aos jovens e
adultos egressos do Ensino Médio público de Rio Grande uma formação
continuada como via preparatória ao Vestibular da FURG; possibilitar aos
acadêmicos dos cursos de graduação da Universidade, e graduados, um
espaço de ação e reflexão da prática docente; envolver os acadêmicos de
nossa universidade na pesquisa e discussão dos problemas evidenciados no
contexto de desenvolvimento do projeto; aproximar a Universidade da
comunidade, gerando um mecanismo de debate sócio-político-educacional
alicerçado nas atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas no projeto.
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Metodologia
O Paidéia, em suas atividades, conta com aproximadamente quarenta

acadêmico-educadores e colaboradores já graduados, os quais ministram
aulas em diversas áreas do conhecimento: História, Geografia, Português,
Matemática, Química, Física, Biologia, Literatura, Inglês e Espanhol; possui
quatro coordenadores encarregados de questões administrativas e
operacionais; um ministrante de “Espaço”, disciplina que trata de questões
didático-pedagógicas e de auto-estima, envolvendo educadores e educandos;
e mais onze coordenadores de área, que se responsabilizam pelo andamento
de suas respectivas disciplinas no que tange ao cumprimento do cronograma
de atividades.

Resultados e Discussão
Em 2008, nossos educandos contaram com todo o emaranhado

disciplinar requerido pelo Vestibular em escala nacional, de acordo com as
particularidades e exigências do exame da FURG. A disciplina “Espaço”,
existente desde o início do projeto, alcançou grande êxito, envolvendo
educadores e educandos em atividades lúdicas e de conscientização sobre
temas e problemas de nossa atualidade.

Mediante um trabalho coletivo baseado no diálogo e na autocrítica,
obtivemos uma série de realizações em 2008. De um lado, oportunizamos uma
formação complementar a acadêmicos e graduados de diversas áreas do
conhecimento e, de outro, um auxílio a jovens e adultos de baixa renda que
pretendem ingressar em algum curso de Nível Superior. Em 2007, tivemos a
aprovação de mais de 10 estudantes no Vestibular da FURG e de outras
instituições de Ensino Superior, número que aumentou para 17 no ano de
2008, o que atesta um crescimento significativo no número total de aprovados.

Em 2007, iniciamos o projeto com cerca de 70 educandos e, ao final do
ano letivo, terminamos com o número aproximado de 25. Em 2008, dos 60
estudantes matriculados no curso, cerca de 35 concluíram os seus estudos no
âmbito do projeto.

Conclusão
Acreditamos que o Grupo de Estudos Paidéia apresenta grande

relevância, na medida em que volta suas atividades à população excluída das
condições de preparo para o acesso ao Ensino Superior público, isto é, a
jovens e adultos trabalhadores, muitos provindos de uma educação deficitária,
mas que possuem a Academia como meta em suas vidas.
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