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RESUMO 
  
O ingresso de pessoas de baixa renda ao Ensino Superior vem se tornando uma questão 
importante na sociedade. A fim de minimizar as desigualdades sociais de Jaguarão/RS 
formatou-se o Projeto Enem-Jaguar: grupo de discussão gratuito que tem por objetividade a 
inclusão social. O projeto estimula o estudo para o ingresso no ensino superior ou a 
possibilidade de conclusão do ensino médio, através da certificação da EJA. O ENEM-Jaguar 
surgiu como uma política afirmativa tendo em vista que os próprios munícipes entendiam-se 
como excluídos do processo, porque, hoje, o ENEM oportuniza o ingresso a todos em 
qualquer instituição federal que tenha aderido como processo seletivo de ingresso. O trabalho 
trouxe frutos em 2010, oportunizando um acesso que marca os 25% dos alunos, que hoje são 
universitários, e em 2011 transformou-se em uma pesquisa para intervenção e inclusão social. 
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Projet Enem-Jaguar : en diminuant les disparités sociales 

RESUMEN        Professeur Docteur Aires Vieira, Maurice 

                                                      Souza Avila, Ilma

                      Université Fédérale de la Pampa – Jaguarão  

 L’insertion des personnes avec un bas pouvoir d’achat au Enseignement Supérieure devient 
un question de grande importance dans la notre société. Afin de diminuer les disparités 
sociales à Jaguarão, au Rio Grande du Sud, on a crée le projet Enem-Jaguar : un groupe 
d’enseignement ouvert à tous gratuitement qui a l’objectif de promouvoir une plus grande 
inclusion social. Le projet prépare les étudiants pour être admis dans l’enseignement 

                                                           
1
Professor Adjunto II da Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão. Tutor do Grupo PET-Pedagogia. Coordenador 

Acadêmico Gestão 2010-2012. Mail: mau.vieira@yahoo.com.br 
2Aluna do Curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Pampa. Bolsista do Grupo PET-Pedagogia.  



2 

 

supérieure et leurs donne le diplôme du baccalauréat  (enseignent moyen du Brésil) par le 
biais de la certification du EJA (Enseignent pour les jeunes et adultes). L’ENEM-Jaguar est 
né comme une politique affirmative, car les citoyens de Jaguarão se voyaient exclus du 
système de l’enseignent supérieure qui fonctionne par l’ENEM (Examen Nationale de 
l’Enseignent Moyen), un procès sélectifs d’entrée aux Universités Fédérales qui l’ont choisi 
comme évaluation d’admission. Le travail à Jaguarão nous a donné des bons résultats en 
2010, car 25% des étudiants ont réussi entrer dans l’Université et en 2011 le projet s’est 
transformé aussi dans une recherche d’intervention et inclusion social.  

INTRODUÇÃO 

            O ingresso de pessoas de baixa renda ao Ensino Superior vem se tornando uma 

questão importante na sociedade brasileira contemporânea. A fim de minimizar as 

desigualdades sociais da cidade de Jaguarão formatou-se o Projeto de Extensão Enem-Jaguar: 

grupo de discussão gratuito que tem por objetividade a inclusão social da comunidade de 

baixo poder aquisitivo propiciando o convívio acadêmico entre estudantes e participantes do 

projeto. O projeto estimula o estudo para o ingresso no ensino superior ou a possibilidade de 

conclusão do ensino médio, através da certificação da EJA, caso o extensionista consiga 

atingir a pontuação mínima no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Nesse sentido, os 

integrantes deste projeto possuem a possibilidade de promover seu próprio crescimento 

intelectual, promovendo uma equidade social e, que a maior parte destes alunos, seja 

futuramente, inserida no mercado de trabalho que é considerado, hoje, excludente em muitas 

vias de acesso. O projeto conta com aulas expositiva-dialogadas, grupos de discussões e de 

trabalho, simulados, saídas a campo e variadas metodologias para a preparação ao ENEM, 

contando com alunos formandos dos Cursos de Licenciatura em Letras e Licenciatura em 

Pedagogia, alunos do Curso de Licenciatura em História da UNIPAMPA, servidores técnico-

administrativos da IES, colaboradores da Secretaria Municipal da Educação de Jaguarão e de 

colaboradores da sociedade civil.  

          Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido (2005) propõe um método abrangente, 

pelo qual a palavra ajuda o homem a tornar-se homem. Assim, a linguagem passa a ser 

cultura. Pensando nisso, o grupo preocupou-se na idéia de organizar um projeto, no qual 

proporcionamos à comunidade de Jaguarão um curso preparatório para o Exame Nacional de 

Ensino Médio, em moldes de Grupos de Discussão, aulas temáticas e interdisciplinares e 

outros métodos que garantissem a apropriação do conhecimento pelos integrantes do Projeto. 

          Onde se busca diminuir as desigualdades sociais e contribuir no acesso ao 

conhecimento e a cultura foram criados dois grupos de trabalho: uma turma semanal com 

doze discussões em componentes curriculares e uma turma de sábado com foco na leitura e 

produção textual, tendo em vista que a redação equivale a 50% da prova do ENEM. 
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O projeto se deu principalmente pela situação educacional do município e de regiões 

vizinhas, que tem um dos menores IDEB da região Sul, e que o novo sistema promovido pelo 

INEP/MEC propicia que todos os alunos tenham oportunidades iguais em todo território 

nacional (plataforma SISU para ingresso no ensino superior). Nesse contexto, o município de 

Jaguarão amargando um desempenho desfavorável no tocante à educação básica prejudica o 

acesso do estudante egresso do ensino médio à Universidade e/ou completude de seus estudos 

de caráter de certificação do Ensino Médio através da realização da prova pelo ENEM. 

 

APORTE TEÓRICO 

A educação social tem suas vertentes igualmente importantes: de um lado, há a 

educação relativa aos socialmente excluídos e, do outro, a que diz respeito aos incluídos. Há 

no ordenamento jurídico brasileiro exigência jurídica de ambas, mormente na idéia de que a 

educação não apenas é exigível do Estado, como legítimo direito social público subjetivo que 

é – e, portanto, fundamental-, mas também da família e da sociedade, sempre visando a 

cidadania, o pleno desenvolvimento da pessoa – ou seja, a sua educação ampla, inclusive 

social – e sua qualificação para o trabalho (art. 205 da Constituição), pois a educação é o 

caminho para a completude do homem (KANT,1996). 

A Universidade, ao preparar seus estudantes para o atendimento das necessidades mais 

urgentes do mercado de trabalho, prepara-os para a realidade. Para Sperb e Penrod (1978) a 

educação para o trabalho deixou de ser objetivo apenas para os filhos de famílias 

economicamente menos favorecidas, predestinadas ao exercício de atividades operárias. 

Trabalho e produtividade são termos comumente usados quando se trata de discutir a filosofia 

político educacional do Brasil. Educação para o trabalho em sua acepção pedagógica significa 

educação para uma carreira de vida. A educação para o trabalho aparece em combinação 

harmoniosa com a educação geral, visando à formação de valores indispensáveis no processo 

de construção na carreira de vida de todas as pessoas.  

A desigualdade social se dá quando a distribuição de renda acontece de forma 

diferente. As camadas menos favorecidas, muitas vezes, não conseguem oportunidades de 

obter uma educação e um trabalho dignos.  Nosso país, nas últimas décadas enfrenta uma 

enorme desigualdade na distribuição de renda e isso afeta diretamente os elevados índices de 

pobreza.  

Segundo Martins (1997) a palavra exclusão indica uma dificuldade, mais que uma 

certeza – revela uma incerteza no conhecimento que se pode ter a respeito daquilo que 

constitui o objeto da nossa preocupação – a preocupação com os pobres, os marginalizados, 
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os excluídos, os que estão procurando identidade e um lugar aceitável na sociedade. Portanto, 

a palavra exclusão nos fala, possivelmente, de um lado, da necessidade prática de uma 

compreensão nova daquilo que, não fez muito, todos chamávamos de pobreza. O problema da 

exclusão nasce com a sociedade capitalista. O problema na Europa tem trezentos anos, pelo 

menos; grande parte dos imigrantes italianos espanhóis e de outras nacionalidades que vieram 

para o Brasil entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras dos séculos XX vieram 

porque estavam sendo excluídos, eram camponeses expulsos da terra na Europa. A imensa 

maioria não veio rica para o Brasil. É uma sociedade que tem como lógica própria tudo 

desenraizar e a todos excluir porque tudo deve ser lançado no mercado; para que tudo e todos 

sejam submetidos às leis de mercado.  

 Pochmann (2005), em recente estudo intitulado Agenda não liberal da inclusão social 

no Brasil, mostra com grande riqueza de informações e indicadores através dos quais é 

possível perceber, o quanto o Brasil é um espaço geográfico constituído por apenas algumas 

“ilhas” de prosperidade ou inclusão social, que terminam sendo rodeadas por um verdadeiro 

“mar revolto” da exclusão. 

A exclusão comumente tem sido concebida, fundamentalmente, como uma 

consequência do fracasso na trajetória individual dos próprios excluídos, culpabilizados como 

sendo incapazes de elevar sua escolaridade, de obter uma ocupação de destaque no mundo 

laboral e de maior remuneração, de encontrar uma carreira individual de sucesso, ocultando e 

apagando, dessa forma, os condicionamentos socioeconômicos e as causas estruturais que os 

engendraram. 

 

JAGUARÃO – Breve Histórico  

O município de Jaguarão localiza-se ao sul do Estado do Rio Grande do Sul a 390 km 

da capital (Porto Alegre), abrangendo uma área de 2.148km².  Sua densidade populacional 

está ao redor de 28.000 habitantes (dados do último censo demográfico) concentrando-se em 

sua maioria em zona urbana. A ocupação predominante no município é o mercado formal 

(comércio e serviços) e os setores que mais empregam são o comércio e agropecuária, sendo 

que na zonal rural a plantação de arroz e as atividades da pecuária são, em grande 

porcentagem, as fontes geradoras de renda. 

Em relação ao campo educacional, o município de Jaguarão preocupa-se com o IDEB 

que hoje manifesta: a multirrepetência e abandono tem se mostrado como caminhos para a 

exclusão escolar.  
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 Conforme dados coletados por Fernandes (2010) das 17 escolas públicas do Rio 

Grande do Sul que alcançaram o padrão de qualidade determinado pelo Ministério da 

Educação (MEC), no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2007, 11 

pertencem à rede pública estadual de ensino. As escolas atingiram, nas Séries Iniciais, notas 

superiores a 6,0, e nas séries finais alcançaram, pelo menos, a média 5,5, nível compatível a 

média de estudantes de escolas de países desenvolvidos, como foi o caso do Colégio Estadual 

Carlos Alberto Ribas, localizada no município de Jaguarão, cujo IDEB foi de 6,1. 

A partir do lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007, 

todas as transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos municípios, estados e 

Distrito Federal, estão vinculadas à adesão ao Compromisso Todos pela Educação e à 

elaboração do Plano de Ações Articuladas – PAR — instrumentos fundamentais para a 

melhoria do IDEB. 

 Os 1.242 municípios relacionados na Resolução CD/FNDE nº 29, de 20 de junho de 

2007, vêm sendo acompanhados pelos consultores do MEC na realização do diagnóstico e na 

elaboração do PAR, tal como vem ocorrendo com a Secretaria Municipal de Educação de 

Jaguarão, cujos alunos, juntamente com estudantes de escolas da rede pública de ensino de 

outros vinte e três municípios gaúchos, obtiveram os mais baixos índices do estado do Rio 

Grande do Sul.   

ENEM  

O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM –  foi criado em 1998 pelo Ministério 

da Educação (MEC) e tem como objetivo avaliar o desempenho do estudante ao fim da 

escolaridade básica. Hoje é usado como exame de acesso ao ensino superior em universidades 

brasileiras e, ainda, como ferramenta para avaliar a qualidade geral do ensino médio no país. 

Desde 2009, o ENEM foi usado como exclusiva forma de ingresso em 23 Universidades 

Federais e 26 Institutos Federais de Educação, sendo que as duas Universidades que abarcam 

esta região (UFPEL e UNIPAMPA) aderiram 100 % ao ENEM. Outras instituições federais 

de ensino no RS também têm percentuais de ingresso relativos ao ENEM. 

A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é composta de quatro notas 

avaliativas de áreas do conhecimento e uma redação. Para o cálculo das médias em cada umas 

das quatro áreas é utilizada a Metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que muitas 

vezes é desconhecida por estudantes de ensino médio. Outra novidade num sistema deste 

porte é de que a avaliação não é composta por matérias/disciplinas e sim, por áreas do 
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conhecimento, testando a habilidade e o conhecimento do aluno em várias áreas abordando 

competências a serem vencidas, favorecendo a construção do conhecimento de forma 

interdisciplinar. 

Quanto à certificação do Ensino Médio, no último exame, todo estudante que tenha 

obtido uma média acima de 400 pontos e que comprovadamente for maior de 18 (dezoito) 

anos, pode requerer junto à Coordenadoria Regional da Educação a sua certificação de 

conclusão do ensino médio, garantindo oportunidades melhores no mercado de trabalho e ao 

mesmo tempo, carregando bagagens de conhecimentos que possam servir de alavanca para o 

ingresso em uma instituição pública de ensino superior que ofertem cursos de seus interesses 

(Fonte: http://enem.inep.gov.br/enem.php). 

Uma pequena parte de nossos alunos está em busca de certificação de ensino médio; a 

maioria deles busca ingressar neste universo de conhecimento, cultura e informação que é a 

Universidade. 

 

METODOLOGIA (Materiais e Métodos) 

Para o desenvolvimento do projeto realizamos em um primeiro momento as inscrições 

no período de duas semanas: obtivemos 101 homens inscritos e 217 mulheres totalizando 318 

candidatos. Num segundo momento realizamos na Biblioteca Pública da cidade um sorteio a 

fim de preencher as 50 vagas para o curso semanal e 50 vagas para a turma de sábado. Por fim 

sorteamos 60 candidatos para a lista de espera. Estes suplentes ocupavam os lugares dos 

alunos matriculados que desistiam de frequentar as aulas/encontros ou abandonavam o 

mesmo após dez faltas.  

O curso iniciou suas atividades em Junho de 2010, em uma sala específica dentro da 

Universidade. O corpo docente é composto por alunos voluntários, estudantes da 

UNIPAMPA, professores, colaboradores da Secretaria Municipal de Educação e membros da 

Sociedade Civil.  Além da parceria com as entidades citadas a Receita Federal do Brasil 

também colaborou doando CDs e DVDs que foram utilizados como recursos didático-

pedagógicos para resumos e cópias de provas anteriores do ENEM para distribuição gratuita 

aos alunos participantes das aulas.  

No decorrer das aulas fomos percebendo uma expressiva evasão dos alunos pelo 

grande número de faltas de alguns; permitindo assim que fossem chamados, ao longo do 

semestre, todos os alunos da lista de espera. Isto nos levou a usar uma estratégia de motivação 

e sensibilidade mediante a oportunidade que lhes estava sendo oferecida. Neste contexto 

percebemos que oportunizar o acesso é um desafio, porém, a permanência destes 
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alunos/munícipes se torna ainda, um grande desafio, que porquanto, ainda estudamos e 

pesquisamos a melhor estratégia para tal.  

 

 

 

Estratégias para superar as dificuldades: 

1. Reuniões com os colaboradores – quinzenalmente eram discutidas estratégias de 

melhoria dos trabalhos; 

2. Motivação no grupo de alunos – os professores permearam discussões 

interdisciplinares favorecendo a construção do conhecimento em aulas diversificadas 

(utilização de jornais, revistas, sugestões de filmes e etc.); 

3. Palestras com membros da comunidade – alguns membros se prontificaram palestras 

com assuntos inerentes ao tema; 

4. Simulado – convidado a prestar em simulado na cidade de Pelotas/RS, com intuito de 

averiguar os conhecimentos (na FATEC do SENAC) em um projeto semelhantes que 

se desenvolve na cidade vizinha;  

5. Oficinas – Propostas pelos próprios colaboradores atuantes no projeto; 

6. Disponibilidade de material – foram distribuídos CDs com as provas anteriores do 

ENEM, cópias de resumos de textos relacionados com as discussões trabalhadas em 

sala de aula foram repassadas para leituras mais aprofundadas por aqueles que 

desejarem; 

7. Uso do laboratório de informática e biblioteca – a Universidade disponibilizou para 

utilização dos alunos do projeto para consultas e pesquisas. 

Tal postura fez com que os participantes do projeto começassem a se tornar peças 

importantes na contribuição de seus próprios conhecimentos. O interesse dos estudantes 

aumentou, e isso nos levou a organização de um espaço voltado à leitura, no qual professores 

e alunos doam livros, jornais e revistas, a fim de colaborar com a cultura e o conhecimento de 

cada indivíduo integrante do projeto. Buscamos em todas as ramificações incentivar a leitura, 

tendo em vista que os extensionistas (estudantes integrantes do projeto) não tinham o hábito 

de praticá-la.  

 

ACHADOS E RETORNO DO PROJETO 

 Apesar de ser uma experiência piloto na Universidade Federal do Pampa, outros 

campi (são 10 campi ao total) buscam nesta perspectiva também traçar estratégias para 
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superar o desafios do ingresso na Universidade. O projeto tem sua relevância social ímpar, 

uma vez que somente o município de Jaguarão teve quase 3.000 inscritos para o ENEM, 

clarificando a necessidade de projetos desta natureza na nossa região. O projeto trouxe 

possibilidades para munícipes acreditarem que o ingresso em uma Universidade pública é 

possível a fim de instrumentalização recebida durante quase 08 meses de projeto. A 

comunidade abraçou a proposta, tendo inclusive um número significativo de colaboradores 

com formação superior que se dispuseram a auxiliar atividades do projeto. A tríade 

UNIPAMPA, 5 Coordenadoria Regional da Educação e Secretaria Municipal da Educação  de 

Jaguarão trouxe frutos e discussões para aprimorar a construção do conhecimento e a 

oportunidade de crescimento intelectual dos jaguarenses e comunidades vizinhas. Do projeto 

tivemos a aprovação e ingresso na Universidade de 22 alunos; assim como 03 aprovações em 

concurso públicos no município e dezenas de pedidos de certificação do ensino médio (ainda 

em fase de captura de informações).  

 

 

Momento em que o grupo teve a presença da Reitora da Instituição no Projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO PROJETO 

O projeto está em andamento e algumas alterações foram efetuadas tais como: 

aumentaram-se o número de encontros da turma semanal, redistribuímos a carga horária de 

componentes curriculares (discussões) que os alunos apontaram como maior dificuldade de 

entendimento, palestras com temas escolhidas por eles mesmos. Apesar da desistência, em 

torno de 30%, notamos a permanência de um grupo coeso que está interessado em avançar 

nos estudos. Os alunos formandos do Curso de Licenciatura em Letras e Licenciatura em 

Pedagogia praticam a docência em momentos que antecedem sua saída da Universidade, se 

aproximando do universo da sala de aula efetivamente. E por fim o resultado parcial 

apresentado neste trabalho deixa-nos com a certeza de que muito trabalho ainda há de ser 

feito, buscando o aperfeiçoamento do projeto desta natureza. Pretendemos com este projeto 
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minimizar as desigualdades sociais tão freqüentes e visíveis em nossa cidade, e ao mesmo 

tempo propiciar a equidade de oportunidades em todo Brasil de nossos munícipes e cidadãos 

de região de fronteira.  

Notamos que o público beneficiado é bastante diverso, que fora composto por 

alunos/as com idades de 18 a 60 anos, que procuraram o ingresso na Universidade pública ou 

que quiseram utilizar a nota do Enem para pedir a certificação do Ensino Médio perante a 

Coordenadoria Regional de Educação. Quanto aos colaboradores, notamos que todos sentem-

se valorizados, tornando-se ainda mais próximos da Universidade e veem que ela está de 

portas abertas: são todos parceiros no processo de produção do conhecimento e qualificação 

do saber. 
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