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RESUMO 

O presente texto apresenta as experiências do Programa de Auxílio ao Ingresso aos Ensinos Técnico e 
Superior - PAIETS da Universidade Federal do Rio Grande FURG na luta pela retomada da Educação Básica, 
acesso e permanência da camada popular no Ensino Superior público e de qualidade. Diante disso, as ações 
do PAIETS se materializam através dos cursos pré-universitários populares, localizados nos bairros populares 
da cidade de Rio Grande/RS, São José do Norte/RS e Capão do Leão/RS e Santo Antônio da Patrulha/RS e, 
ainda, na reinserção social dos apenados no regime semiaberto através do pré-universitário PAIETS Cultura da 
Paz; através do subprograma PAIETS Indígena e Quilombola; na retomada da Educação Básica nas 
comunidades tradicionais no Projeto Educação para Pescadores e também no PAIETS Manas na Escola junto 
à comunidade Lésbica, Gay, Bissexual e Transexual (LGBT) de Rio Grande e região; Na formação docente da 
rede pública junto a EJA, através do curso de aperfeiçoamento para educadores: Desafios da Educação na 
EJA: Horizontes e Inclusão Social; E, também, junto ao PAIETS Imigrantes: diálogo intercultura. O PAIETS 
vem sendo desenvolvido desde 2007, como programa de extensão. Além disso, é um Programa que envolve 
vários setores da sociedade civil como movimentos Sociais, Organizações e Coletivos populares. Da mesma 
forma, o PAIETS representa um movimento que articula parcerias em instâncias institucionais por meio das 
escolas da rede pública das regiões que constituem os espaços de atuação do PAIETS. Neste sentido, nos 
inserimos no esforço nacional de enfrentamento à exclusão das classes populares ao ensino superior e técnico 
potencializando seu ingresso nestas instituições. 

Palavras-Chave: PAIETS. Educação Popular. Extensão.  

Contexto da ação 

A experiência germinal de cursos pré-universitário populares na cidade do Rio 

Grande/RS data no ano de 2000 com o curso pré-universitário popular Utopia. Com o passar 

dos anos, novas experiências são criadas em diferentes comunidades urbanas periféricas da 

cidade. A partir do ano de 2007 é aprovado o Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos 

Técnico e Superior no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, enquanto um 

Programa de Extensão contemplado no edital PROEXT 06/2007, visando contribuir na 

criação e manutenção de diversos cursos voltados à luta de ingresso da comunidade 

popular ao ensino técnico e superior públicos. O PAIETS buscava congregar estas 
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experiências no horizonte da Educação Popular, objetivando a partilha dos êxitos e dos 

desafios presentes nos distintos contextos. Sobretudo, a proposta tinha como intuito 

fortalecer as experiências na luta pelo acesso à universidade, mantendo e respeitando a 

autonomia de cada um dos cursos os quais funcionavam em parceria com a comunidade 

geral. 

As vivências que emergem neste percurso de Programa, são indispensáveis para a 

compreensão do alcance que o trabalho coletivo junto à comunidade. Para além da 

colocação do mesmo enquanto 1º lugar (junto a outros 2 projetos) em âmbito nacional com 

referência a relevância das atividades em extensão, o PAIETS identifica sua consolidação e 

pertinência na luta por uma universidade mais justa e democrática, bem como na construção 

de uma sociedade mais humana e igualitária, ao reconhecer as histórias de vida dos sujeitos 

que contribuem para sua (re)existência.  

 O PAIETS atua em cinco frentes: 1) No acesso ao Ensino Superior junto aos Pré-

Universitários Populares. 2) Na retomada à educação básica junto a Jovens e Adultos (das 

comunidades tradicionais de pesca artesanal e da comunidade LGBT, nas quais o PAIETS 

surge como parceiro de organização). 3) Na permanência de sujeitos oriundos de 

comunidades quilombolas e indígenas no espaço acadêmico. 4) Na formação docente da 

rede pública junto a EJA. 5) No diálogo intercultural junto aos imigrantes senegalês em Rio 

Grande/RS. 

Neste sentido, como a primeira frente de atuação, o PAIETS agrupa cursos Pré-

Universitários Populares, configurando-se enquanto um movimento articulador entre as 

comunidades urbanas periféricas, e uma comunidade rural, por meio da busca ao direito do 

ingresso das camadas populares nos espaços educativos historicamente destinados às 

camadas mais abastadas. Nesse processo de luta pelo acesso à Universidade, acadêmicos 

de graduação, pós-graduação, além de docentes e colaboradores graduados, desenvolvem 

práticas educativas de diferentes áreas do conhecimento que auxiliam no preparo ao ENEM.  

Encontram-se vinculados ao programa 08 cursos Pré-Universitários Populares no 

município do Rio Grande/RS, que estão em desenvolvimento nas vilas e bairros populares 

da cidade. São eles: Paideia; Maxximus; Fênix; Acreditar; Quinta Superação; Esperança, 

Cultura da Paz e Educação para Pescadores Pré-Universitário, o qual está situado na Ilha 
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da Torotama. Além disto, 01 curso Pré-Universitário Popular em São José do Norte/RS, 

Ousadia Popular; 01 curso Pré-Universitário Popular em Capão do Leão/RS, Curso Up e 01 

curso Pré-Universitário Popular em Santo Antônio da Patrulha/RS, Super Ação Comunitária 

(Saci). Cabe ressaltar o contexto Cultura da Paz, que busca oportunizar a pessoas em 

privação de liberdade um ambiente educativo que visa a reinserção social e o ingresso à 

universidade, no horizonte da justiça restaurativa. 

Com relação à reivindicação pela permanência dos sujeitos oriundos das 

comunidades tradicionais indígenas e quilombolas no espaço acadêmico, desde 2012, em 

coerência com a Lei nº 12.711/2012, que trata da Política de Cotas, o PAIETS Indígena e 

Quilombola surge enquanto uma demanda voltada ao acolhimento e a Permanência de 

estudantes indígenas e quilombolas. Neste sentido, as práticas do Programa visam realizar 

um acompanhamento desses estudantes por meio de oficinas. Esses encontros emergem a 

partir da demanda em relação aos desafios enfrentados pelos educandos ao adentrar a 

Universidade, trabalhando a partir das suas necessidades, para uma melhoria no seu 

desempenho enquanto graduando. 

A respeito da retomada pelo acesso ao ensino básico, o PAIETS também promove, a 

partir de parcerias, práticas educativas em zonas periubanas e rurais com o Ensino de 

Jovens e Adultos de comunidades de pesca artesanal. E, também, o projeto Manas na 

Escola, direcionado a demanda da comunidade (LGBT), busca um espaço de 

compartilhamento de saberes como foco em travestis e transexuais do gênero feminino, 

tendo em vista a grande evasão da escola devido às dificuldades e preconceitos sofridos por 

parte da sociedade. 

O PAIETS atua junto ao Curso Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e 

Inclusão Social, oferta de formação em nível de aperfeiçoamento, no espaço de formação 

permanente com educadores da EJA, da rede pública municipal e estadual de Rio Grande, 

São Lourenço do Sul e Capão do Leão. Trata-se de um curso voltado à formação continuada 

de educadores da Educação de Jovens e Adultos – EJA, onde são realizados mensalmente 

encontros em círculos de cultura. A metodologia que orienta os encontros com os 

educadores vinculados ao projeto, divididos em pequenos grupos, é a compreensão que a 
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prática educativa precisa ser repensada e ressignificada através do local onde “os pés 

pisam”. 

E na quinta frente de atuação do programa, temos o PAIETS Imigrantes: diálogos 

interculturais que busca uma estabelecer um diálogo com os imigrantes senegaleses em Rio 

Grande/RS.  Através do reconhecimento da presença destes imigrantes no município, 

objetiva-se, além de (re)conhecer esta cultura, possibilidades de aprendizagens outras, 

através da escutatória freireana. Neste sentido, nesta frente de luta do programa, 

(re)afirmamos que a importância destes imigrantes e suas dimensões de vida enquanto uma 

cultura que tem muito a nos ensinar e compartilhar. 

Assim, nas cinco instâncias evidenciadas, almeja-se a democratização dos espaços 

formativos institucionalizados por meio de uma postura crítica e emancipadora. Por meio da 

Educação Popular, o PAIETS auxilia na responsabilidade social assumida pela FURG com a 

comunidade. 

O PAIETS tem na extensão universitária a possibilidade de reivindicar não só uma 

academia mais democrática e popular, como um mundo mais igualitário. Contudo, a 

caminhada só é possível junto aos sujeitos que atuam no horizonte da superação dos limites 

impostos frente ao modelo hegemônico. Estes protagonistas partem da comunidade geral 

que acolhe os contextos de atuação do Programa, as escolas públicas que sediam os 

cursos, os educandos que acreditam no trabalho realizado e que participam da construção 

destes espaços, os educadores populares que não carregam um frágil sentido de 

voluntarismo, mas compreendem-se enquanto indivíduos dispostos a aprender com o outro 

na luta pela defesa à educação de todas as pessoas. 

Compreendemos que a entrada das camadas populares na Universidade representa 

a ampliação da luta pela justiça social. Os contextos trabalham em favor da luta dos 

oprimidos; sendo a formação humana presente em cada contexto, o diferencial que nutre as 

expectativas de um projeto de sociedade menos desigual. É possível afirmar que a maioria 

dos egressos do Programa são indivíduos conscientes de sua responsabilidade social no 

contraponto à lógica opressora. Lideranças, representantes de movimentos sociais 

estudantis e demais movimentos populares, profissionais comprometidos com os aspectos 

da comunidade, são sujeitos que se formam nos contextos do PAIETS. Assim, é preciso 
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destacar que o Programa é nutrido pelos sonhos dos inconformados com as desigualdades 

e com as opressões, que ao buscarem uma sociedade mais justa por meio da garantia dos 

direitos conquistados pelo povo, acreditam e trabalho em favor da humanização e 

transformação social.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

PEREIRA, Vilmar Alves; DIAS, José Roberto de Lima; ALVARENGA, Bruna Telmo (org.). 
Educação Popular e a Pedagogia da Contramarcha: uma homenagem a Gomercindo 
Ghiggi. Passo Fundo: Méritos, 2013. 

PEREIRA, Vilmar Alves; GONÇALVES, Leonardo Dorneles. Aprendizagens no Contexto 
do PET Conexões: Os Saberes da Pesquisa em Extensão Universitária. Porto Alegre: 
Evangraf, 2012. 

PEREIRA, Vilmar Alves; GONÇALVES, Leonardo Dorneles. Educação Popular no 
Contexto do PAIETS: Os Saberes da Pesquisa em Extensão Universitária. Porto Alegre: 
Evangraf, 2012.  

http://www.fnpe.com.br/
https://www.facebook.com/ConferenciaNacionalPopular/
https://www.facebook.com/ConferenciaNacionalPopular/

