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Eixo: “Direitos, Responsabilidades e Expressões para o Exercício da Cidadania" 
 
Resumo: O Principia é um cursinho pré-
vestibular comunitário da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp) de Bauru, gratuito, oferecido a 
comunidade. O projeto objetiva a admissão 
de jovens e adultos da comunidade, a fim de 
prepará-los para vestibulares, concursos, 
cursos técnicos e ENEM, além de se 
preocupar em formar cidadãos pensantes e 
críticos, atuando como agentes sociais 
ativos dentro de sua própria comunidade. 
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Abstract: The Principia is a community pre-
university preparatory course of 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho ( Unesp) in Bauru, free , 
offered to community. The project aims 
admission of young people and adults in the 
community in order to prepare them for 
college entrance exams, competitions, 
technical courses and ENEM, and worry in 
forming thinking and critical citizens, acting 
as active social agents within their own 
community. 
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Introdução 
 
Não é novidade dizer que se percorreu um 
longo e turbulento caminho para a conquista 
da cidadania, a qual permite aos cidadãos 
igualdade para que possam exigir e usufruir 
de direitos como: à vida, à liberdade, à 
saúde, à educação, proteção à maternidade 
e a infância, dentre outros. Bem como, 
exercer o dever de respeitar e cumprir a 
legislação do país, votar e respeitar os 
direitos de outros cidadãos, estrangeiros ou 
não, por exemplo (CONSTITUIÇÃO, 1988).  
O conceito de cidadania tem se tornado 
cada vez mais abrangente, ou seja, há muito 
tempo se referia a cidadania como sendo a 

faculdade que atribuía aos sujeitos de 
determinados direitos políticos. Entretanto, 
hoje em dia, este conceito não está restrito 
a quem possui direitos de tal ordem, mas 
sim àqueles que façam parte de uma 
comunidade, na própria cidade ou país, no 
âmbito internacional ou supranacional 
(LONDERO; RICHTER, 2007). 
Saldanha et al (2005), acredita em uma 
“nova cidadania” que permite ao cidadão 
mais direitos e, principalmente, mais 
deveres, que estão além dos meramente 
políticos. Na mesma linha de pensamento, 
Siqueira (2007 apud Londero e Richter, 
2007) acredita que não se apoia apenas no 
direito de voto e a outros direitos formais, 
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como na cidadania tradicional, em que é 
pautada pelo Estado. Possui como 
pressuposto que deve ser uma mudança do 
próprio cidadão e da sua forma de vida 
atual, além, da aceitação da diversidade. Os 
cidadãos que transformam não só sua vida 
social, mas agem coletivamente em busca 
de seus objetivos e em defesa de interesses 
diversos da sociedade, são conhecidos 
como agentes sociais (DE MAGALHÃES, 
1995). 
A organização de uma sociedade está 
intimamente relacionada à cultura e a ação 
dos agentes sociais, esses são capazes de 
atuar no desenvolvimento social, cultural e 
econômico da sua comunidade, bem como, 
nas redes sociais (DE MAGALHÃES, 1995). 
O nome do Cursinho "Principia" deriva do 
latim e significa princípios. Esse significado 
nos remete à reconhecida obra de Isaac 
Newton: “Philosophiae Naturalis Principia 
Matemática” - Princípios Matemáticos da 
Filosofia Natural -, que é um marco do 
desenvolvimento teórico-científico. A ideia 
de se criar este cursinho surgiu durante a 
viagem ao Campus da Unesp Araraquara 
para participar do 1º Workshop dos 
Cursinhos Pré-Vestibulares, no ano de 
2006. O cursinho já existia em uma parceria 
com a Unesp e o Lions Club desde o ano de 
1999, mas por uma maior independência e 
por critérios mais justos e igualitários no 
processo de inscrição e participação da 
comunidade, abandonamos a parceria e o 
cursinho passou a ser mantido apenas pela 
UNESP no ano de 2006. Hoje são atendidos 
200 alunos, sendo 100 para período 
vespertino e 100 para o noturno que tem 
aula diariamente, de segunda à sábado. 
Uma evolução significativa quando 
comparado ao início, em 2009, quando o 
cursinho atendia à apenas 150 alunos, com 
aulas apenas aos sábados.  
 

Objetivos 
 
O presente trabalho tem como objetivo a 
admissão de jovens e adultos da 
comunidade no cursinho Principia, a fim de 
prepará-los para vestibulares, concursos, 
cursos técnicos e ENEM. 
O Principia também objetiva a formação de 
cidadãos pensantes e críticos, capazes de 

compreender e lidar com situações do 
cotidiano e torná-los agentes sociais ativos 
dentro de sua comunidade. 
 

Material e métodos 
 
Para a admissão de alunos, o Principia 
realiza um processo seletivo no começo do 
ano (janeiro/fevereiro). O público alvo 
envolve jovens e adultos que tenham 
concluído ou estejam cursando o 3º ensino 
médio, a estes é aplicada uma prova 
contendo 60 questões objetivas em nível de 
ensino médio/vestibular, onde os 200 
primeiros são convocados para matrícula e 
o restante acondicionados em lista de 
espera, para possíveis desistências de 
quaisquer naturezas, dessa forma, o 
referido cursinho pode alcançar um número 
maior de indivíduos. Dentre as 200 vagas 
oferecidas, 100 são para o período 
vespertino, divididas em duas salas e o 
mesmo se repete no período noturno. 
As aulas são ministradas por alunos de 
graduação e pós-graduação da Unesp, e 
essas são compostas de disciplinas básicas 
como português, matemática, física, 
história, biologia, literatura, geográfica e 
redação, são lecionadas com base no 
sistema apostilado da parceria entre a Pró-
reitoria de Extensão Universitária e a 
Secretaria Estadual do Ensino Superior, da 
editora Saraiva. Os professores também 
fazem uso de materiais de apoio, como 
vídeos, artigos, materiais de revistas e 
jornais, a fim de problematizar questões 
relacionadas ao dia-a-dia, além de buscar a 
transversalidade e interdisciplinaridade dos 
temas.  
O cursinho também possui “aulas 
unificadas”, onde conta com professores do 
próprio Principia, bem como de outros dois 
cursinhos pré-vestibular da Unesp de Bauru, 
o Ferradura pertencente a Faculdade de 
Ciências (FC), e o 1º de Maio, da Faculdade 
de Engenharia (FEB). Esses eventos 
acontecem aos sábados, com os mais 
diversificados temas (filosofia, atualidades, 
educação sexual, sociologia e anatomia), 
relevantes no âmbito social e profissional.  
Nos meses de junho/julho de 2015, os 
alunos foram convidados a participar de 
uma doação de alimentos e agasalhos. Os 
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alunos poderiam doar arroz, macarrão, leite, 
óleo, achocolatado e açúcar e agasalhos em 
bom estado em geral (sapatos e roupas), os 
quais foram repassados para as Entidades 
Espíritas SEAC e Centro Espírita Bezerra de 
Menezes, que fazem a distribuição desses 
materiais para os mais necessitados O 
mesmo se repetirá para os próximos meses, 
com exceção do mês de agosto. Isso, pois, 
acontecerá nos dias 13 e 14 a “Feira de 
Profissões” e para efetuar a inscrição, o 
participante deverá fazer a doação de um 
quilo de alimento não perecível.  
O evento é organizado em parceria com os 
outros dois cursinhos da universidade, 
anteriormente citados. A Feira de Profissões 
é destinada principalmente para os alunos 
dos três cursinhos, entretanto também será 
aberto ao público, conforme disponibilidade 
de vagas.  
No dia 13, para a abertura do evento, tanto 
no período da tarde quanto da noite, haverá 
a participação da bateria do campus 
(Naumteria), Além da Rima e Bauru 
BreakersCrew, os dois últimos se tratando 
de um grupo de rap e de dança, 
respectivamente. Os participantes também 
poderão contar com stands dos cursos de 
Arquitetura, Artes visuais, Biologia, Ciências 
da computação, Design, Educação física, 
Engenharia civil, Engenharia de produção, 
Engenharia elétrica, Engenharia mecânica, 
Física, Jornalismo, Matemática, 
Meteorologia, Pedagogia, Química, Rádio e 
Tv, Relações públicas e Sistemas de 
informação, onde haverá um representante 
apresentando e respondendo dúvidas do 
curso aos participantes. Serão realizadas 
atividades de extração de DNA, 
compostagem e observação de astros e 
estrelas, bem como a presença de uma mini 
praça de alimentação. 
No segundo dia, está previsto palestras dos 
cursos de Relações públicas, Arquitetura, 
Engenharia mecânica, Jornalismo, Biologia, 
Física, Odontologia, Pedagogia, Filosofia, 
Psicologia, Medicina, Engenharia civil, 
Direito, Medicina veterinária, Educação 
física, Engenharia de produção, Design, 
Fisioterapia, Engenharia elétrica e Ciência 
da computação, ministradas por alunos e 
profissionais da área. Haverá oficinas de 

orientação profissional, artes e oratória e 
linguagem corporal.  
 

Resultados e discussão 
 
Para o ano de 2015, foram contabilizadas 
cerca de 148 e 44 aprovações em 
universidades públicas e privadas, 
representadas respectivamente no gráfico 
da Figura 1.  

Esses dados demonstram a eficácia do 
método de ensino realizado no projeto de 
extensão. 
Nas “aulas unificadas”, foi observado 
grande interesse e procura dos alunos para 
que acontecesse, surgindo à necessidade 
de aumentar a frequência dos mesmos. 
Essas aulas contribuem para a preparação 
para o vestibular e o ENEM, tendo em vista 
que esses, cada vez mais estão trazendo 
questões relacionadas ao cotidiano, junto ao 
senso crítico e social. Os temas levantados 
nessas aulas auxiliam na formação de 
cidadãos capazes de se impor na 
sociedade, tendo consciência dos seus 
deveres e direitos, no trabalho, no âmbito 
familiar, na sua comunidade ou em qualquer 
lugar que se encontrar.  
Os alunos participaram efetivamente da 
doação de alimentos e agasalhos, onde 
tivemos grande arrecadação de material 
(Figura 2). 
 

 

 

Figura 1: Gráfico ilustrando as aprovações em 

universidades 
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A iniciativa da doação de alimentos e 
agasalhos reforça a ideia do intuito de um 
projeto de extensão, ou seja, a prestação de 
serviços em uma perspectiva 
assistencialista voltada para o atendimento 
das necessidades sociais das camadas 
populares (Jezine, 2004). Dessa forma, 
além de prestar serviços à comunidade, 
através do ensino gratuito que o próprio 
cursinho oferece, o ato de doação reforça 
essa ideia, incentivando o voluntariado. 
A Feira de Profissões estima receber um 
público de mais de 1,5 mil pessoas, 
informando sobre cursos de graduação e 
atuação profissional, apoio cultural com as 
apresentações musicais e danças. 
 

Conclusões 
 
Como pudemos observar ao longo do 
desenvolvimento do projeto, a cada ano, 
centenas de alunos do “Cursinho 
Comunitário Principia” têm sua situação de 
vida modificada. Por meio do acesso ao 
conhecimento, o aluno se enxerga enquanto 
parte da sociedade e compreende seu papel 
como agente social, modificador de sua 
própria realidade e, também, a de outras 
pessoas de sua mesma comunidade. Além 
disso, a possibilidade do acesso ao Ensino 
Superior já é, por si só, significado de 
empoderamento social do aluno proveniente 
de classes sociais mais prejudicadas, que 
na maioria das vezes, enxerga o acesso à 

Figura 2. Agasalhos e alimentos arrecadados da doação dos alunos do Cursinho Pré-Vestibular Principia. 

O material foi encaminhado para as Entidades Espíritas SEAC e Centro Espírita Bezerra de Menezes, para 

que pudessem ser entregues a população carente. 
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universidade pública como um objetivo 
distante, abstrato. O Cursinho Principia tem, 
portanto, grande importância na mudança 
de perspectivas de centenas de jovens e 
adultos anualmente. Ao construir com o 
estudante os conhecimentos necessários 
não apenas para o vestibular, mas também 
para compreender sua realidade e os 
mecanismos sócio-históricos, o Principia 
transforma estudantes em agentes 
pensadores, reflexivos e com a 
possibilidade do acesso ao Ensino Superior 
gratuito. 
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