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RESUMO 

 

Este trabalho se trata de um estudo de caso sobre a prática de ensino no pré-

vestibular mantido pela Secretaria Estadual de Educação de Sergipe (Pré-Uni). O estudo 

tem como objetivo analisar as práticas de ensino desenvolvidas por professores do pré-

vestibular popular oferecido pela Secretária Estadual de Educação de Sergipe. Como 

questão central destaca-se: como está organizado trabalho pedagógico no pré-

universitário SEED? São objetivos específicos: analisar as relações existentes entre a 

escolha de metodologia de ensino, de conteúdo e o fato de tratar-se de um pré-

universitário popular; identificar possíveis especificidades metodológicas existentes na 

prática de ensino em pré-vestibular popular; descrever e refletir sobre a proposta 

pedagógica do Pré- universitário SEED; refletir sobre as políticas de acesso ao ensino 

superior no Brasil. Os aportes teóricos reúnem conceitos sobre ensino superior; ações 

afirmativas; práticas de ensino, saberes docentes e pedagógicos e conceitos relacionados 

à metodologia da pesquisa. Os sujeitos dessa pesquisa foram 10 professores que atuam 

no Pré-Uni e a coordenação pedagógica, com o intuito de garantir o anonimato dos 

participantes da pesquisa os professores foram identificados pelas letras de A a J e, para 

a coordenadora pedagógica, utilizamos um nome fictício (Aurora). A pesquisa tem um 

enfoque fenomenológico e os dados foram coletados através de questionário, entrevistas 

e formulário. A dissertação reúne cinco capítulos: o primeiro abrange a expansão do 

ensino superior no Brasil; o segundo versa sobre as diversas facetas dos vestibulares e o 

aparecimento dos pré-vestibulares; o terceiro apresenta conceitos sobre educação, 

ensino e metodologias com os quais podemos dialogar; o quarto apresenta os aportes 

metodológicos e caracterização do objeto da pesquisa; o quinto expõe os resultados da 

pesquisa. Os resultados encontrados nesta pesquisa mostram que a prática de ensino em 

pré-vestibular tem características específicas e a organização dos conteúdos sofre 

influências da universidade para a qual se pretende prestar vestibular, sendo que o 

tempo destinado a exposição do conteúdo é pouco,  limitando a ação docente.  Através 

da análise do contexto histórico, observou-se o fortalecimento dessa prática de ensino, 

sendo a má qualidade do ensino médio, o número reduzido de vagas para o ensino 

superior e o aprimoramento dos vestibulares são os principais motivadores da 

proliferação e fortalecimento dos pré-vestibulares. 

 

Palavras-chave: Prática de ensino; Pré-Uni; ações afirmativas; pré-vestibular popular, 

ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research is about a case study related to the teaching practice in a college 

preparatory called Pre-Uni supported by “Secretaria de Educação de Sergipe (SEED)”. 

It shows the teaching practice in this course through the analysis of organization of 

teacher‟s work and its methodological specifications. Its main question is: how 

pedagogic work is organized in the university-daily by SEED? The specifics objectives 

are analyze the relations among the methodologies of teaching and contents and the fact 

of being a popular college preparatory course; and identify probable methodological 

specifications in this practice; to describe and reflect on about the pedagogical purpose 

of pre-universitario SEED course; to reflect on the access policies of the higher 

education in Brazil. The theoretical concepts used for affirmative actions; concerning 

the teaching practices and teachers pedagogic approaches. The subjects of this study 

were ten teachers who work at Pre-Uni and its pedagogic coordination. In order to 

guarantee the anonymity of the interviewee, the teachers were identified by letters from 

A to J and for the pedagogic coordinator, a fake name was used (Aurora). This work has 

a phenomenological focus and its data were collected through questionnaires, interviews 

and forms. This dissertation makes up five chapters: the first one is about the spreading 

of higher education in Brazil; the second one is related to the various ways of entrance 

exam and the emergence of college preparatory courses; the third one shows 

educational, teaching and methodological concepts and the fourth one shows the 

methodological concepts and the characterization of the research object. At last, the 

final considerations presented focusing on the most relevant aspects for this research. 

The results show that the teaching practice in a college preparatory course has particular 

aspects and its organization of contents is influenced by the university where you intend 

to study at. The strengthening of this teaching practice and its main reasons were 

observed through the analysis of historian contexts.  

 

 

Keywords: Teaching practice; Pre-Uni; affirmative actions; popular pre-vestibular 

courses; higher education 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho versa sobre a prática de ensino no Pré-Universitário da 

Secretaria Estadual da Educação de Sergipe (Pré-Uni SEED), que é financiado pelo 

Governo do Estado de Sergipe, com atendimento específico aos alunos ou ex-alunos da 

Rede Estadual. 

Desta forma, as motivações para esse estudo são decorrentes das seguintes 

realidades que vivenciei: enquanto aluna desse pré-vestibular popular; como bolsista do 

programa Conexões de Saberes, no cargo de coordenadora pedagógica; e na função de 

professora do ensino regular. São, de fato, três vivências que, além de se 

complementarem, exerceram em mim, as mobilizações para compreender a prática de 

ensino neste espaço. 

Enquanto aluna do Pré-Uni (Antigo Pré - SEED) ainda não tinha nenhuma 

questão de pesquisadora, nem de aluna a respeito desse pré-vestibular. Foi somente a 

partir de minha a entrada na universidade, que se iniciaram os meus primeiros 

questionamentos como universitária: o pré-vestibular contribui para meu ingresso na 

universidade? Como uma aluna, ainda inconsciente diante da relação do conhecimento 

adquirido no pré-vestibular, a resposta era negativa. No decorrer dos anos e, portanto, 

através de minhas leituras e experiências adquiridas pelo programa Conexões de 

Saberes, constatei que o pré-vestibular da SEED me ajudou muito. Não só a mim, mas 

também a outros jovens, logo após que ingressamos para o ensino superior. 

No cargo de coordenadora pedagógica, ou melhor, integrante de um grupo de 

bolsistas do programa Conexões de Saberes, ministrava aulas em um pré-vestibular 

popular, comecei a ver o pré-vestibular como uma forma de acesso ao ensino superior. 

Nesta nova fase, questionava: Quais as contribuições dessa prática de ensino, enquanto 

uma política de ação afirmativa? Os professores e o coordenador deste pré-vestibular 

(Conexões de Saberes), além de serem atendidos pelo referido programa, eles atuavam 

para modificar as vidas de outros estudantes, incentivando-os para o ingresso a 

universidade? 

Por último, foi lecionando no ensino regular que observei algumas diferenças, 

em termos metodológicos, de uma modalidade de ensino para outra. Pois, considerando 

o pré-vestibular como a concretização de uma política pública, juntamente, com a ação 



 

 

docente que se apresenta com características diferenciadas na metodologia de ensino 

para cada ambiente, então, passei a questionar: Será que existem métodos de ensino 

específico para o pré-vestibular?  

Tais experiências foram, de fato, um terreno fértil para que começasse minhas 

primeiras produções acadêmicas, no que diz respeito às políticas de acesso ao ensino 

superior no Brasil, e que agora é uma temática abordada nesta dissertação, de forma 

delimitada e estruturada. 

Portanto, exercendo o papel de pesquisadora, faço o seguinte questionamento: 

quais as especificidades da prática de ensino em pré-vestibulares populares? E, sendo 

ainda mais delimitada, quais são as práticas educativas adotadas por professores que 

atuam no curso Pré-Universitário SEED? 

Deste modo, nesta dissertação, destaca-se como objetivo principal analisar as 

práticas de ensino desenvolvidas por professores do pré-vestibular popular 

oferecido pela Secretária Estadual de Educação de Sergipe. 

Neste sentido, esta pesquisa baseia-se nos seguintes objetivos específicos: 

analisar as relações existentes entre a escolha de metodologia de ensino, de conteúdo e, 

dado ao fato de tratar-se de um Pré-Universitário popular; identificar possíveis 

especificidades metodológicas existentes na prática de ensino em pré-vestibular 

popular; descrever e refletir sobre a proposta pedagógica do Pré- universitário SEED; 

refletir sobre as políticas de acesso ao ensino superior no Brasil. 

Para tanto, o uso de técnicas na abordagem da pesquisa qualitativa e com 

enfoque fenomenológico (entrevista, questionários e formulários), subsidiaram a coleta 

de dados significativos para entender as práticas de ensino no pré-vestibular popular da 

SEED, de Sergipe. 

A proposta desse pré-vestibular emerge da necessidade de criar políticas 

públicas que incentivem e deem aos jovens de origem popular condições de acesso ao 

ensino superior. A explicitação desse objetivo está inclusive nos módulos de estudo 

entregues aos alunos do pré-vestibular. Neste sentido, a coordenadora escreve que o 

programa visa à “melhoria das condições de acesso ao ensino superior dos alunos da 

rede pública de ensino, garantindo-lhes conhecimentos necessários ao desenvolvimento 

de suas potencialidades” (BRITO, 2009). 



 

 

Está pesquisa é caracterizada como um estudo de caso que tem como unidade de 

análise o Pré-Uni. Tal pré-vestibular está instalado em 18 municípios do Estado de 

Sergipe, sendo que seus polos ficam localizados em cidades que atendem outras 

circunvizinhas. Fizemos uma análise geral desses polos, mostrando a sua abrangência. 

A não identificação dos polos em que os professores, sujeitos da pesquisa atuam é uma 

forma de garantir o anonimato. Utilizaremos um tratamento semelhante para designar os 

sujeitos da amostra, que serão identificados por letras de A a J. Também entrevistamos 

a coordenadora pedagógica do referido pré-vestibular, utilizando o nome fictício de 

“Aurora”.  

De início, decidimos focalizar nosso olhar num dos polos desse pré-vestibular, 

interpretando suas peculiaridades. Mas, no decorrer da pesquisa, decidimos não definir 

um polo específico porque, de modo que um professor pode lecionar em até seis polos, 

desde que haja tempo para locomoção de um para o outro. Assim se constituem a 

população desta pesquisa, os professores do pré-vestibular SEED. 

Utilizamos uma amostragem intencional composta por 10 professores, todos 

atuantes em um ou mais polos deste Pré-Universitário. Para selecionar os sujeitos da 

pesquisa, especificaremos alguns critérios: ter participação como docente deste pré-

vestibular há quatro anos ou mais e disponibilidade para responder os questionários. 

Deste total, de 10 professores foram selecionados 04 para serem entrevistados. 

Investigar tais práticas torna-se necessário, para respondermos as seguintes 

questões: Como está organizado o trabalho docente no Pré-Uni? Qual o papel do 

professor deste pré-vestibular? Quais as especificidades metodológicas da prática de 

ensino em pré-vestibular? Há uma relação entre o fato de tratar-se de um pré-vestibular 

popular e a definição de metodologias de ensino, ou de seleção de conteúdo? Quais as 

concepções de prática educativa que norteiam as ações pedagógicas desses professores? 

Quais os princípios políticos e educativos que permeiam o projeto pedagógico deste 

Pré-Vestibular? Para que possamos responder a essas indagações, é importante 

compreender como se originaram os primeiros pré-vestibulares populares? Além disso, 

como se estabeleceu o acesso dos alunos de origem popular ao ensino superior em cada 

período da História do Brasil?  

Com o intuito de responder as questões desta pesquisa, destaco um aporte 

teórico que reúne conceitos importantes para a construção das reflexões e 



 

 

considerações, a respeito da prática de ensino em pré-vestibular popular, com base nos 

estudos sobre ações afirmativas, Brandão (2005); Cunha (2004); Gomes (2003); 

Guimarães-Iosef (2009); Moehlekc (2004); e no que tange às práticas de ensino e 

saberes docentes e pedagógicos, Brandão (2006); Charlot (2000, 2005); Durkheim 

(1978); Libânio (1994); Tardiff (2005, 2002); Vasconcellos (1995); Freire (2008, 1979) 

e, para subsidiar o referencial dos procedimentos metodológico da pesquisa, 

Bachelard (1996); Gatti (2002); Gil (2006); Haguette (1990); Husserl (1990); Laville 

(1999); Minayo (1999); Moreira (2004); Rezende (1990); Triviños (2008). 

Com o propósito de apresentar a natureza deste estudo, parte-se do pressuposto 

de que educação é uma prática de “humanização, de socialização, de singularização” 

(CHARLOT, 2007), de modo que a educação não se faz apenas nos espaços fechados 

chamados de escolas, mas também em espaços alternativos, nos movimentos sociais, 

em aldeias e em igrejas.  

De fato, não se pode entender a educação desvinculada do contexto de cada 

época, sem lançar um olhar avaliativo sobre as práticas existentes no passado, já que se 

pretende descrever, nesta dissertação, suas características e o seu público-alvo.  

Começa-se, então, por afirmar que a educação no Brasil em seus diversos 

contextos fora ofertada para alguns, de acordo com os interesses vigentes em cada 

momento (GUIMARÃES-IOSIF, 2009). E, em se tratando de ensino superior, 

percebemos no curso da história que os mais ricos ocuparam a maioria dos bancos 

universitários. 

Dentro desse contexto, percebe-se que o processo de democratização do ensino 

superior ocorre, no Brasil, de forma lenta, o que gerou a necessidade de discutir 

políticas públicas que buscassem amenizar essa desigualdade e diminuir a discriminação 

de raça, etnia, gênero e compleição física (GOMES apud BRANDÃO, 2005, p.37). 

Pois, o acesso ao conhecimento e a titulação do ensino superior são condições 

importantes para os jovens, inclusive, para entrada e da permanência deles no mercado 

de trabalho. Isso significa que o acesso ao saber valorizado socialmente, e que, neste 

caso, estamos falando do saber científico, em que as possibilidades de construção se 

encontram no ensino formal, principalmente, no ensino superior. 



 

 

Falar sobre as políticas de acesso ao ensino superior é, sem dúvida, encarar o 

desafio de pensar para além do que está posto na mídia e na sociedade. O que significa, 

também, romper com os preconceitos sobre redistribuição de renda e reafirmarmos o 

direito à educação para que, desta forma, possamos refletir sobre que tipo de educação 

foi e é oferecida às classes populares no Brasil. 

Por políticas de acesso ao ensino superior entende que é toda e qualquer política 

que tenha como objetivo oferecer condições de igualdade para o ingresso ao ensino 

superior, de modo que contribua para uma representatividade dos diversos segmentos 

sociais no ensino superior, dentro dos cursos de graduação.  

As perspectivas em torno das políticas de acesso, resume-se na primeira ação 

que nos vem à mente, que são as cotas. Estas são „provocadoras de polêmicas‟ entre 

educadores, profissionais da área de Direito e da sociedade como um todo. Porém, 

outras ações podem ser consideradas políticas de acesso, como o PROUNI (Programa 

Universidade para Todos), os pré-vestibulares populares e/ou qualquer política 

educacional que estimule e ofereça condições de acesso ao ensino superior, neste caso. 

Outra preocupação está relacionada com a prática de ensino em pré-vestibulares 

populares, o que não elimina a discussão sobre as outras políticas de acesso, até mesmo 

para compreender suas interações e mudanças no decorrer da História da Educação 

Brasileira. 

Do ponto de vista do senso comum, encontram-se algumas críticas a essa prática 

de ensino, com opiniões já formadas diante do assunto, como: “o pré-vestibular não tem 

efeito quando o aluno não tem base”; “o pré-vestibular é macete”. A crítica feita aos 

cursinhos preparatórios para vestibular é que se deveria investir mais na educação das 

escolas públicas, ao invés de concentra-se em políticas de acesso ao ensino superior. 

São opiniões que já fazem parte, também, de um conjunto de questionamentos 

utilizados por um segmento do movimento negro às ações afirmativas (SOUZA, 2003, 

p.178).    

Neste contexto, dificilmente encontraremos, diante das críticas feitas pela 

sociedade, algum tipo de questionamento sobre a existência de uma prova para entrar no 

ensino superior. Certamente, as críticas ao vestibular não aparecem no discurso da 



 

 

sociedade, pois essa prática é reforçada e naturalizada enquanto uma necessidade, pois 

caracteriza-se como  um instrumento de justiça para a entrada no ensino superior. 

Como explicitam alguns autores (GOMES, 2003; VASCONCELLOS, 1995), o 

vestibular é, na verdade, um instrumento de exclusão, que direciona vagas a um público 

específico, que se prepara para a prova desde o ensino fundamental, ou que tem acesso 

ao ensino de qualidade. Assim, o vestibular constitui-se em um instrumento de exclusão 

dos “socialmente fragilizados”, de modo que os pré-vestibulares populares, enquanto 

instrumento de inclusão, aparecem para compensar essas desigualdades.  

Ora, direcionam-se as críticas aos pré-vestibulares, atribuindo a este a condição 

uma prática esvaziada e, portanto, desnecessária diante da realidade de uma educação 

básica de qualpidade. Até certo ponto, concordo com esses argumentos. Mas o que 

explica a existência de pré-vestibulares particulares, oferecidos em sua maioria aos 

alunos oriundos do ensino básico da rede particular, definida como uma “educação de 

qualidade”, ao contrário do ensino público?  

 Assim, o presente estudo estrutura-se em sete sessões: a introdução, o 

desenvolvimento contendo os 05 capítulos e, por último, as considerações finais. O 

capítulo 1, intitulado ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: aspectos 

históricos e legais, aborda o processo de expansão do ensino superior no Brasil, 

destacando seu papel em cada contexto, mostrando as características e o público 

atendido. Nesta incursão, poderemos perceber que o ensino superior, durante muito 

tempo, fora destinado à formação da elite brasileira e, agora, passa a ser requerido como 

um direito de todos, de modo que as políticas públicas de discriminação positiva são 

utilizadas como uma maneira de reparar as desigualdades acumuladas historicamente. O 

segundo capítulo, com o título de PRÉ-VESTIBULARES NO BRASIL: uma política 

de acesso ao ensino superior, mostra uma discussão sobre as mudanças nos exames de 

admissão para o ensino superior até a chegada do então conhecido vestibular. Nele, 

discutiremos os objetivos do vestibular, como um modelo de avaliação para o ingresso a 

universidade. Na mesma perspectiva, mostraremos o aparecimento dos primeiros pré-

vestibulares no Brasil e como se organizaram os denominados populares. O terceiro 

capítulo, PRÁTICAS DE ENSINO: espaços populares e especificidades 

metodológicas, destaca-se pelos conceitos de educação e ensino com os quais 

poderemos dialogar, expondo também quais as especificidades da prática de ensino em 



 

 

educação popular. O quarto capítulo, cujo título é ORIENTAÇÕES 

METODOLÓGICAS: do caminho a ser percorrido, trata-se do método de pesquisa, a 

fenomenologia, dos instrumentos de coleta de dados, dos caminhos já percorridos pela 

pesquisa e da caracterização do objeto da pesquisa. O quinto capítulo, PRÁTICAS DE 

ENSINO NO PRÉ-UNIVERSITÁRIO SEED: organização do trabalho docente, ao 

fazer observações sobre os dados coletados, subdivide-se em duas categorias de análise: 

retrato do Pré-Uni, no qual buscaremos descrever a abrangência e organização do Pré-

Uni, através de dados coletados via formulário e entrevista com a coordenação do 

referido pré-vestibular; organização do ensino em pré-vestibular, expondo os dados 

coletados via questionários e entrevistas aplicados aos docentes. Por fim, nas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS, destacarei sobre os aspectos relevantes que darão sentido 

e significado ao objeto de estudo, no intuito de contribuir com novos estudos na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: aspectos históricos e legais 

 

Este capítulo versa sobre o processo de expansão do ensino superior no Brasil. 

Nele, pontuo períodos relevantes do processo de implantação e expansão do ensino 

superior neste país, ressaltando sobre a criação das universidades de maior destaque em 

cada contexto. Os períodos e leis que serão considerados neste capítulo, trazem à tona a 

organização do ensino superior e suas configurações, compreender esse processo é 

importante para saber como se originaram as políticas de ações afirmativas nacionais.  

Posteriormente, descreverei o contexto educacional em que a prática de ensino em pré-

vestibular surge e, principalmente, sobre os dos pré-vestibulares populares. 

De fato, farei um percurso, talvez exaustivo, mas necessário para o devido 

entendimento dos fatores históricos que contribuíram para o aparecimento das políticas 

de ações afirmativas. Dentre elas, encontram-se os pré-vestibulares populares. Através 

dessa longa caminhada da escrita, poderemos responder a uma das nossas questões de 

pesquisa: Como se deu o acesso dos alunos de origem popular ao ensino superior 

em cada período da história do Brasil? 

 

1.1 -  Criação e expansão do ensino superior no Brasil 

 

As primeiras instituições de ensino superior, no Brasil, foram criadas ainda na 

colônia, sob a iniciativa da Igreja Católica. Verifica-se que, enquanto iniciativa estatal, a 

criação do ensino superior no país deve-se a chegada da família Real em 1808. No 

entanto, constata-se que o ingresso ao ensino superior, como todas as modalidades de 

ensino existentes no Império, eram ofertados para a elite que se preparava para assumir 

os cargos políticos e, portanto, conduzir o país.  De acordo com Azevedo (1963, p.554), 

essa prática define-se como um “espírito profissional e utilitário”. 

Logo após a constituição de 1891, segundo Veiga (2007, p. 252), o ministro 

Fernando Lobo instituiu o “Código das Instituições de Ensino Superior” que 

regulamentava a criação de escolas de nível superior e, “embora não mencionasse nada 

a respeito de universidade, o código criou condições para a criação, em 1909, da 

Universidade de Manaus”, por iniciativa privada. Tal instituição permaneceu até o ano 

de 1926, período em que se destaca pelo desenvolvimento econômico provindo da 

extração do látex no Estado.   



 

 

Contudo, somente em 1920, surge a Universidade do Rio de Janeiro pelo decreto 

nº 14343. Nela, agregavam-se três escolas superiores, tais como: a Faculdade de Direito, 

a Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica. (ROMANELLI, 1998, p. 132). 

Segundo Cunha (2007, p. 162), esta instituição foi a primeira a assumir duradouramente 

o status de universidade. 

De fato, o propósito das reformas educacionais da década de 1920 não era 

“acenar a educação como forma de mobilidade e ascensão social para as classes 

populares”, mas implementar um “projeto de construção da „nacionalidade‟
1
 que se 

preocupa não com a satisfação de uma demanda da população, e sim, com a efetivação 

de um particular projeto da sociedade” (CARVALHO, 1998, p. 26).  

É somente no ano de 1931, através do decreto 19.851 de 11 de abril, que surge o 

Estatuto das universidades brasileiras. A Universidade de São Paulo (USP) torna-se a 

pioneira a seguir o modelo de instituição de nível superior, proposto por um estatuto de 

1934 (ROMANELLI, 1998, p.132). Com relação a essa instituição, Cunha (2007, p. 

162) aponta que a primeira tentativa de criação desta universidade fora em 1911, com a 

reforma Rivadávia Corrêa, porém não obteve muito sucesso. 

Durante o período ditatorial de 1935 a 1945 constatou-se um forte incentivo às 

instituições privadas. Como presidente em exercício no país, Getúlio Vargas 

“estabeleceu imunidade fiscal para as instituições educacionais privadas, em todos os 

níveis, reconheceu a primeira universidade privada, a Católica do Rio de Janeiro” 

(CUNHA, 2004, p.801). 

Em 1937, a Universidade do Rio de Janeiro foi ampliada, recebendo o nome de 

Universidade do Brasil. À frente desse projeto de ampliação estava Gustavo Capanema 

e uma comissão criada por ele. De acordo com Horta (1994, p.169), para Capanema, o 

ensino superior deveria ser “destinado à „formação dos grupos mais altos da elite 

                                                           
1
 “O sentido modernizador das propostas dos „renovadores‟ sediados na ABE (Associação Brasileira de 

Educação) manteve relação com o que Fernando de Azevedo chamou de „exigências de uma sociedade 

nova de forma industrial‟. Mas é preciso atender, aqui, o sentido em que se resgata o tema da 

industrialização nos projetos que circulam na ABE. Este sentido foi, principalmente, o de responder a 

problemas políticos e sociais que a presença da fábrica gerava. Neste escopo, propostas „modernizadoras‟ 

diferenciam das „tradicionalistas‟ por programarem esse controle incorporando novos métodos, técnicas e 

modelos educacionais, tomando a fábrica como paradigma da escola e da sociedade. Tratava-se, neste 

caso, de programar, em moldes mais adequados „as exigências de uma sociedade nova, de forma 

industrial‟, mecanismos de controle social” (CARVALHO, 1998, p.26-27). 



 

 

intelectual do país, os quais competiam à tarefa de organizar, orientar e conduzir a „vida 

nacional‟ e que mereciam, por isso, atenção especial do Estado”. 

Como podemos observar, existiu, de fato, uma mudança de regime político no 

país (do Império para República). Porém, a concepção de ensino superior, como 

modalidade destinada à formação da elite, permaneceu nas propostas políticas 

educacionais. 

Já a primeira instituição de ensino superior que se propôs à formação de 

professores no Brasil (Escola Normal) foi inaugurada em 1931, quando Anísio Teixeira 

estava à frente da instrução pública do Rio de Janeiro. Um ano depois, sob o decreto 

3.810, de março de 1932, essa instituição foi agregada à Universidade do Distrito 

Federal, recebendo o nome de Escola de Educação (VIDAL, 2001, p. 23-30). 

Há de se considerar ainda, nesse contexto, que os estudantes universitários já 

demonstravam insatisfação com os rumos que tomavam o ensino superior brasileiro. 

Em meio a essa efervescência surge em 1942, a “União Nacional dos Estudantes, que 

vinha a ser reconhecida oficialmente como entidade coordenadora e representativa dos 

corpos discentes dos estabelecimentos de ensino superior” (HORTA, 1994, p. 269). 

Fazendo uma análise e reflexão sobre o ensino superior no Brasil até 1969, 

Teixeira (2005, p. 214) deixa claro que, a partir de 1945, houve uma expansão 

significativa do ensino superior no Brasil, logo após a década de 1960, dando um 

verdadeiro salto. Assim, o autor afirma que:  

 

em 1960, havia dez universidades federais, seis estaduais, oito 

particulares e três rurais. Em 1968, a rede nacional de universidade foi 

ampliada para 48, sendo 18 federais, três estaduais, dez católicas, sete 

fundações, cinco particulares e uma municipal, às quais se somam 

quatro universidades rurais (três federais e uma estadual) (TEIXEIRA, 

2005, p. 215). 

 

Para Anísio Teixeira (2005), esse crescimento exacerbado sofreu, de certo, 

influências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961, que 

contribuiu para o processo de democratização do ensino superior, incentivando, 

paralelamente, a criação de instituições privadas, no campo da educação. Não obstante, 

a LDB de 1961, foi abafada pela ditadura militar, que impôs novas formas de pensar a 

educação, pautadas nas práticas de controle e moldagem das instituições e, 

consequentemente, dos estudantes. 



 

 

As diretrizes apontadas na reforma universitária do período ditatorial 

ocasionaram profundas mudanças na estrutura física e curricular das instituições de 

ensino superior. Teixeira (2005, p. 225) aponta que: 

 

algumas das modificações, decorrentes de toda essa legislação, são 

radicais e importam em alterações profundas de moldes anteriores 

estabelecidos, tais como a supressão da cátedra, a implantação dos 

departamentos, o estabelecimento de um sistema de órgãos ou 

autoridades de coordenação e controle da universidade acima do 

diretor da escola e da congregação, que, anteriormente, constituíam os 

órgãos fundamentais do poder no ensino superior, sob a supervisão do 

conselho universitário. Tudo isto se fez pela série de atos 

fragmentários e dispersos [...], baseados mais em um Estado de 

espírito reformista do que em plano estudado e de construção orgânica 

da universidade.   

  

 Por conseguinte, a Lei 5.540/68 era oposta ao pensamento de democratização do 

ensino superior, prevista pela LDBEN de 1961. Com relação às transformações e 

mobilizações em torno dessa reforma, Ghiraldelli Júnior (2008, p.117-8) ressalta que a 

mesma: 

 

criou a departamentalização e a matrícula por disciplina, instituindo o 

curso parcelado através do regime de créditos. Adotou-se o vestibular 

unificado e classificatório, o que eliminou com um passe de mágica os 

excedentes, aqueles que, apesar de aprovados no vestibular, conforme 

a média exigida, não podiam efetivar a matrícula por falta de vagas. O 

chamado “problema dos excedentes” – este era o jargão da época, da 

mobilização estudantil -  na verdade, ficou longe de ser resolvido, uma 

vez que a lei usurpou o direito de matrícula dos estudantes já 

aprovados no vestibular. De fato, o problema do acesso ao ensino 

superior foi equacionado pela Ditadura Militar com o incentivo à 

privatização do ensino – na década de 1970 o governo colaborou com 

a abertura de cursos de terceiro grau de duvidosa idoneidade moral. 

Essas medidas provocaram, ao longo dos anos, uma profunda 

alteração na vida universitária e na qualidade do ensino.  

  

Ao fazer uma interpretação das reformas do ensino superior no Brasil, Minto 

(2006, p.128) acrescenta que a 

 

Lei n. 5.540/1968 [...] estabeleceu o princípio da indissociabilidade 

entre ensino e pesquisa, enquanto a extensão (mesmo associada a 

estas) foi matéria de um artigo específico. Ademais, previu-se uma 

grande inovação: a de que todo ensino superior fosse ministrados nas 

universidades e, excepcionalmente, nos institutos isolados. Mas, é 

lícito lembrar que isto não passou de letra morta, uma vez que a 



 

 

tendência do ensino superior foi a de tornar-se cada vez mais 

heterogêneo na Ditadura Militar, favorecendo francamente a expansão 

das IES privadas. 

 

No entanto, o processo de expansão do ensino superior e de “reforma 

universitária” no período ditatorial apresentava-se como um instrumento de controle das 

efervescentes mobilizações estudantis, na medida em que a política e prática de 

intervenção do Estado na educação se davam através das atividades de controle das 

mobilizações sociais e manutenção do poder. Neste sentido, além de implementar leis 

de contenção das massas revoltas, o Estado ditatorial no Brasil tinha como 

características uma série de incentivos às instituições privadas.  De acordo com Minto 

(2006, p. 136), 

 

Não é exagero afirmar, portanto, que o regime constituído no período 

pós-1964 foi um ponto de inflexão política essencial, que contribuiu 

para a geração de uma concepção que se tornaria comum nos anos de 

1990, no âmbito do Estado e, particularmente, da política educacional: 

a ideia de que o público é desnecessário. Enfim, abriu caminho para a 

reversão de direitos e caminhos sociais – já escassas – em um Estado 

cuja história sequer permitiu realizar, efetivamente, algumas 

conquistas mínimas do chamado Estado de bem-estar social nos países 

capitalistas mais desenvolvidos. 

 

Desta forma, o acesso ao ensino superior no Brasil teve múltiplas significações 

na História da Educação, a saber: ascender socialmente, manter-se no cargo público. No 

Império, a formação dos profissionais em nível superior permanecia com os futuros 

dirigentes da sociedade brasileira. Já na República, o diploma de nível superior era uma 

porta de escape para a ascensão social, conforme afirma Ghiraldelli Júnior (2008, 

p.117): 

 

O ensino superior no Brasil pré- 1964 já significava a chance real de 

ascensão social de parcelas de nossa população. Significa para outros, 

a chance de não descer com tanta velocidade na hierarquia social. Para 

muitos, significava também a esperança de mudança social, ainda que 

tal mudança, de fato, nunca viesse a se concretizar. A reforma 

universitária incluída nas Reformas de Base propostas no período 

janguista, direcionava-se no sentido de democratização do ensino 

superior.  

 

 Nos anos de 1990, fora extinto o Conselho Federal de Educação e criado o 

Conselho Nacional de Educação, conferindo ao MEC (Ministério da Educação) “maior 



 

 

autonomia na condução do processo de expansão do ensino de graduação ao assumir 

funções deliberativas, até então prerrogativas” do Conselho Federal de Educação 

(CORBUCCI, 2004, p. 682). Tal medida tinha como objetivo expandir a oferta de 

vagas para o ensino superior, sem necessariamente ampliar a participação das 

Instituições Federais. 

Conforme Corbucci (2004, p. 682), essas medidas aceleraram e, 

consequentemente, facilitaram “os processos de autorização, reconhecimento e 

credenciamento de cursos e instituições de setor privado, por parte do CNE” (Conselho 

Nacional de Educação). De fato, houve uma expansão significativa das instituições 

privadas através destas medidas, principalmente após o ano de 1995. Às instituições 

federais de ensino superior, coube a expansão dentro de sua “capacidade instalada”, ou 

seja, a ampliação do número de vagas de acordo com sua capacidade de instalações e 

funcionários, já que os concursos públicos para docentes e servidores técnicos 

administrativos estavam suspensos. 

Deste modo, é possível supor que a expansão do ensino superior na década de 90 

estava atrelada a um conjunto de ações, tais como: a Avaliação do Ensino de Graduação 

(Provão), “Avaliação das condições de oferta dos cursos de graduação, posteriormente 

denominada Avaliação das Condições de Ensino” (CORBUCCI, 2004, p. 682), 

estabelecendo certo tipo de competição entre as instituições privadas, no intuito de 

ocupar um lugar no ranking das instituições mais bem avaliadas pelo MEC, que seria 

uma forma de garantir, ou seja, atrair sua clientela. 

Para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (9.394/96) no 

que concerne ao ensino superior, admitem-se diferentes tipos de instituições de ensino: 

universidades, centros universitários, faculdades integradas, institutos ou escolas 

superiores (PIMENTA, ANASTAUSIOU, 2008, p. 41).  Essa Lei pautava-se no 

discurso da democratização do ensino em suas diferentes modalidades, ao mesmo 

tempo em que ampliava as possibilidades de criação de novas instituições de ensino 

superior. 

De acordo com Trigueiro (2003, p.06), a partir da LDBEN, de 1996, 

 

assiste-se à nova rodada de propostas de mudanças importantes na 

organização e funcionamento do ensino superior brasileiro, as quais 

são intensificadas no governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, mediante introdução de novas sistemáticas de  avaliação e 

várias outras políticas voltadas à busca da melhoria da qualidade dos 



 

 

cursos e das instituições que o oferecem. Medidas, estas, que se 

coadunam com determinada política de expansão do ensino superior, 

levando à proliferação de novas instituições particulares, e de muitos 

cursos, inéditos que teve como diretriz central a abertura do setor aos 

agentes do mercado, não logrou sequer resolver o problema do 

atendimento em níveis compatíveis com a riqueza do país além de ter 

produzido uma privatização e mercantilização sem precedentes, com 

graves consequências sobre a qualidade do ensino oferecido e sobre a 

equidade (PINTO, 2004, p.730). 

 

 Embora Trigueiro (2003) e Pinto (2004) percebam uma intensa expansão do 

setor privado no governo de Fernando Henrique, discordam quando remete à qualidade 

desse ensino. O primeiro aponta a preocupação das ações em verificar a qualidade do 

ensino e política de melhoria do mesmo; já o segundo entende que a expansão do setor 

privado provocou queda na qualidade dos serviços prestados pelas IES (Instituições de 

Ensino Superior). 

Percebe-se que, embora haja uma considerável expansão do ensino superior 

público (federal, estadual, municipal2
), essa modalidade, ainda, não atende a demanda 

existente, recorrendo à estimulação dos setores privados de ensino.  Tal estímulo das 

IES privadas levou-as a um processo de saturação, já que o número de vagas ociosas é 

um problema permanente nestas instituições. 

Em suma, podemos afirmar que a educação ofertada para os pobres fora precária 

em todos os períodos da educação brasileira. De acordo com Guimarães-Iosef (2009), 

em sua tese de doutorado, aborda sobre a educação ofertada para os pobres no Brasil. 

Nesse trabalho, a autora analisa oito períodos da História Brasileira, pontuando que a 

oferta de educação para as classes populares é mais intensa no período pós-1930 com a 

industrialização do país, o manifesto dos pioneiros da educação e a declaração dos 

direitos humanos, embora haja essa “oferta”, a dualidade entre o ensino oferecido para 

os ricos e para os pobres continua sendo reforçada: para a classe operária, ensino 

técnico; para a elite, o ensino superior de qualidade.  

 

                                                           
2
 Através da análise de dados estatísticos do período de 1980 a 2002 da matrícula no ensino superior, 

Pinto (2004, p. 730-740) mostra que a expansão do ensino superior público tem uma participação 

significativa das IES estaduais e municipais. De acordo com ele, é questionável o caráter público dessas 

instituições. “Muitas delas organizam-se sob a forma de fundação de direito privado como meio de burlar 

a norma constitucional que determina a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais 

(art.206. inc.IV, da CF), transformando-se, muitas vezes, em fonte de enriquecimento privado e de 

clientelismos político” (PINTO, 2004, p. 731-2).  



 

 

O problema da educação brasileira vai desde a educação infantil, com 

um número mínimo de crianças frequentando a escola, até a Educação 

Superior, cujos problemas de acesso e qualidade ainda são 

preocupantes. Quanto mais pobre, mais difícil é para o aluno terminar 

o Ensino Fundamental, ingressar no Ensino Médio e, muito menos, 

ingressar numa Universidade Federal gratuita. A educação pública 

para os pobres limita-se ao nível da Educação Básica, pois a educação 

pública de Ensino Superior sempre foi extremamente elitista e muito 

mais acessível aos alunos oriundos de famílias com maior poder 

aquisitivo que estudaram em escolas privadas (GUIMARAES-IOSIF, 

2009, p.92). 

 

Ora, o curso superior, como acompanhamos ao logo da história, atendeu a elite 

brasileira, ou melhor, se propôs a dar instrumentos para a sua consolidação. Esta ainda 

permanece assegurada através dos cursos de alta concorrência, de prestígio social 

(Medicina, Engenharia, Enfermagem, Direito, dentre outros). Existe, atualmente, um 

conjunto de ações destinadas a democratizar o perfil dos alunos do ensino superior, em 

especial nos cursos mais concorridos. 

 

1.2 - Democratizando o acesso através das ações afirmativas 

 

Sabemos que o acesso das classes populares, das minorias sociais ao ensino 

superior no Brasil, fora restrito durante grande parte de sua História. Porém, as lutas 

travadas pelos movimentos sociais e o processo de redemocratização do país 

contribuíram para o início do processo de democratização do ensino superior, no que diz 

respeito à inclusão das classes populares nessa modalidade de ensino. Mas, tal inserção 

parece pouco significativa diante do contingente que não tem acesso a essa modalidade 

de ensino.  

Dentre outras medidas tomadas pelos governos encontram-se: a ampliação das 

vagas e, consequentemente, a criação de novas instituições de ensino superior, como se 

percebe no primeiro tópico deste capítulo, e, por último, as políticas de ações 

afirmativas. Ao examinarmos esse contexto, percebemos que o processo de expansão do 

ensino superior no Brasil, não foi suficiente para promover o acesso das minorias 

sociais ao ensino superior, mesmo porque a expansão se deu muito mais forte no setor 

privado. 

As ações afirmativas no Brasil é uma iniciativa do século XXI, mas essa 

nomenclatura é originária dos Estados Unidos da América, que na década de 1960, 

começa a reservar vagas para as pessoas negras no mercado de trabalho. A primeira 



 

 

iniciativa governamental de ações afirmativas ocorre em 1972, quando o presidente 

Richard Nixon agregou essa ideia na forma da Lei da Oportunidade Igual no Emprego, 

que previa a representatividade dos negros e mulheres no serviço público federal 

(BRANDÃO, 2005, p.06).  

Em estudos realizados sobre a implantação de políticas públicas de ações 

afirmativas no Brasil, encontramos o que poderíamos considerar ação afirmativa, a Lei 

do Trabalho (CLT), promulgada em 1943, que previa a “cota‟ de dois terços dos 

brasileiros empregados em empresas individuais e ou coletivas”, bem como a adoção de 

políticas de correção das desigualdades entre homens e mulheres (BRANDÃO, 2005, 

p.25). Vale ressaltar que essas medidas não foram reconhecidas na época como uma 

ação afirmativa, mesmo porque elas faziam parte de um contexto político e econômico 

que não tinha como objeto a democracia, neste caso, a redistribuição de renda.  

Num debate teórico sobre as ações afirmativas, Feres Júnior e Zoninsein (2008, 

p.9) mostram que tais medidas surgem para reparar as desigualdades geradas dentro do 

próprio sistema. Essas ações devem respeitar dois princípios: o da legalidade e o da 

moralidade. Por legalidade compreende-se a capacidade de harmonizar tais ações ao 

sistema legal do país; e moralidade, como a capacidade de justificar-se diante dos 

princípios centrais de uma sociedade. 

As ações afirmativas consistem em políticas públicas e/ou privadas que pregam 

a efetivação do: 

 

Princípio constitucional da igualdade material e a neutralização dos 

efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 

nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, 

por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente 

privadas, elas visam a combater não somente as manifestações 

flagrantes da descriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na 

sociedade (GOMES apud BRANDÃO, 2005, p.37). 

 

Nesta perspectiva, Gomes (2003, p.20) mostra que as ações afirmativas 

permitem ultrapassar o termo “igualdade” em sua forma “estática” ou “formal” para 

pensar em “igualdade substancial”, em que emerge a ideia de “igualdade de 

oportunidades”. Tal conceito traz como proposição a diminuição das desigualdades 

econômicas e sociais em busca de justiça social (GOMES, 2003, p.20). 

As ações afirmativas, enquanto política pública, não se deve limitar a atingir sua 

função primeira: garantia da igualdade de oportunidades, mas criar instrumento que 



 

 

possam provocar uma mudança na base da sociedade. O que implica em uma 

transformação de “ordem cultural, pedagógica e psicológica, aptas a subtrair do 

imaginário coletivo a ideia de supremacia e de subordinação de uma raça em relação à 

outra, do homem em relação à mulher” (GOMES, 2003, p.30). Ibid salienta ainda, que 

são metas das ações afirmativas: implantar certa diversidade e maior representatividade 

dos grupos “minoritários nos mais diversos domínios de atividade pública e privada”. 

 Há, nesta proposta de política, um direcionamento claro para atender os grupos 

socialmente fragilizados, que está, por ora, articulado ao discurso de crescimento e 

desenvolvimento do país, de modo que não existe nação desenvolvida sem um povo 

desenvolvido. Contudo, as políticas sociais que pretendam eliminar todo e qualquer tipo 

de discriminação e minimizar as desigualdades socioeconômicas, pode denominar-se de 

ações afirmativas, “ou na terminologia do direito europeu, de „discriminação positiva‟ 

ou, ação positiva” (GOMES, 2003, p.20). 

 De posse de argumentos semelhantes, Feres e Zoninsein Júnior (2008, p. 13 - 

14) sugerem que o termo “igualdade material” é restrito, sendo mais adequado o uso do  

termo “igualdade substantiva”, entendendo que as desigualdades não são apenas 

materialistas, pois a marcha histórica pela igualdade envolve “aspectos de estilo de vida, 

ocupação, cultura, atendimento a direitos básicos da cidadania, quanto à realização da 

dignidade humana”. 

 Diante desta complexidade, não devemos entender as ações afirmativas apenas 

com uma política equalizadora das oportunidades. Mas, como afirma Gomes (2003, p. 

30) “um instrumento de transformação de “ordem cultural, pedagógica e psicológica”. 

Se elas não conseguem atingir a esse propósito, acabam sendo esvaziadas em sua 

função, e portanto, sua necessidade e urgência tornam-se banalizadas.  

Essa discussão parece-me ainda mais precisa quando se entende que, para além 

da equalização de oportunidades, as políticas de discriminação positiva 

 

atuariam como mecanismo de incentivo à educação e ao 

aprimoramento de jovens integrantes de grupos minoritários, que 

invariavelmente, assistem ao bloqueio de seu potencial de 

inventividade, de criação e de motivação ao aprimoramento e ao 

crescimento individual, vítimas das sutilezas de um sistema jurídico, 

político, econômico e social concebido para mantê-los em situação de 

excluídos (GOMES, 2003, p. 32). 

 



 

 

Neste sentido, as ações afirmativas devem ser encaradas como uma oportunidade 

do jovem de origem popular pensar para além dos condicionantes sociais que assentam 

sutilmente no imaginário dessa juventude, os lugares que esta pode ou não ocupar.   

As políticas de ações afirmativas, quando dizem respeito ao ensino superior, são 

subdivididas em dois eixos: políticas de acesso e políticas de permanência. São alguns 

exemplos de políticas de acesso ao ensino superior, a política de cotas, os pré-

vestibulares populares, o PROUNI
3
. Quanto às políticas de permanência, temos o 

programa Conexões de Saberes
4
, bolsas de estudo, residência universitária, dentre 

outras ações que estão em sua maioria interligadas as pró-reitorias de assuntos 

estudantis e pró-reitorias de extensão das universidades públicas. Tais políticas têm sido 

foco de discussão nos últimos anos, quando se trata de ensino superior.  

Verifica-se que as pesquisas
5
 apontam que, embora haja uma expansão 

significativa do ensino superior no Brasil, ainda é pequena a representatividade das 

classes populares nessa modalidade de ensino.  

Numa análise das condições e concepções da educação brasileira, Gadotti (1981, 

p.5) afirma que “as classes populares no Brasil sempre estiveram à margem do poder. 

Em consequência, as aspirações populares, em matéria da educação não encontram 

ressonância: a educação é eminente elitista e antipopular”. 

 
Embora, a cada ano, o número de universidades dos espaços populares 

tenda a aumentar, a universidade brasileira é, ainda hoje, um espaço 

ocupado, em sua maior parte, pelas classes sociais média e alta, de cor 

branca e só recentemente tem-se aberto – não sem polêmica – a 

presença das classes populares e da população de vários 

pertencimentos culturais no seu quadro docente e, principalmente, no 

seu quadro discente (GABRIEL; MOEHLECKE, 2008, p.2). 

 

                                                           
3
 O PROUNI - Programa Universidade para Todos-  foi criado em 2004 e institucionalizado em 2005. Ele 

tem por finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e/ou parciais a estudantes de cursos de 

graduação em instituições privadas de educação superior. 
4
 O Conexões de Saberes é um programa do Governo Federal que oferece bolsa para estudantes 

universitários de origem popular. Cabe a este estudante desenvolver ações em suas comunidades de 

origem, com a finalidade de fortalecer as comunidades populares e empoderar os bolsistas que fazem 

parte deste processo. Dentre as atividades desenvolvidas, neste programa, encontram-se: reforço escolar, 

oficinas político-pedagógicas, os pré-vestibulares populares, dentre outras ações que focalizam a 

formação do bolsista. 
5
 Ver SILVA, Anderson Paulino da; BRANDÃO, André e MARINS, Mani Tebet A. Educação Superior 

e Relações Raciais. Niteroi, RJ: Editora UFF, 2009.  



 

 

Entendemos que a expansão do ensino superior, quanto à criação de novas 

instituições e ampliação dos números de vagas, não foi suficiente para democratizar o 

acesso ao ensino superior. À medida que o ensino médio foi ampliado, o contingente de 

pretendente a vaga no ensino superior aumentou. A entrada no ensino superior ficou 

mais difícil: a alta concorrência, as taxas dos vestibulares e a preparação dos alunos de 

escolas particulares para os vestibulares tornaram-se um instrumento desleal, frente ao 

aluno que tinha poucos recursos financeiros, advindo da escola pública.  

Tais condições não impediram que alguns estudantes oriundos de classes 

populares entrassem nas universidades públicas, mas poucos foram aqueles que 

conquistaram a „duras penas‟ esse espaço. Essa baixa representação das minorias sociais 

no ensino superior é decorrente de um processo histórico constituído de fortes 

desigualdades sociais. Durante muitas décadas, as classes populares ficaram de fora da 

escola. Somente a partir da década de 1920, com o processo de industrialização no 

Brasil, as classes populares garantiram um pequeno espaço na escola pública, mesmo 

que em grau elementar. É diante dessa demanda que se justifica a presença das ações 

afirmativas, enquanto busca pela igualdade substantiva e garantia do direito a educação. 

Vale ressaltar que não é somente a educação em grau elementar (fundamental), mas 

também ao ensino superior. 

O debate em torno das ações afirmativas traz à tona o discurso do mérito. Ora, 

existe um mérito ao passar no vestibular? Algumas pessoas dizem que sim, mas Feres 

Júnior e Zoninsein (2008, p. 17) ressaltam que “vantagens desproporcionais e 

desigualdades agudas cancelam o mérito de qualquer vitória”, de modo que o vestibular 

da forma como está organizado no Brasil reforça apenas a perpetuação de privilégios, já 

que os concorrentes não saem do mesmo ponto de partida. 

Em seguida, retomo um discurso proferido pelo presidente dos Estados Unidos 

Lyndon Johnson, em 1965: 

Seria possível colocar dois homens competindo numa mesma corrida 

de velocidade se um deles tivesse ficado acorrentado durante anos e 

ainda acreditar que ambos teriam as mesmas chances de vencer a 

prova, ou seja, as condições iniciais das minorias raciais presentes na 

sociedade americana não eram iguais às da maioria branca (Brandão, 

2005, p.05). 

  



 

 

Neste contexto, as políticas de ações afirmativas agem como “equalizador das 

posições iniciais (igualdade de oportunidades)” (FERES JÚNIOR E ZONINSEIN, 

2008, p. 17), o que não extingue o “mérito real”. 

Diante da relevância das ações afirmativas neste país, destaca-se que essa 

política não deve ser entendida apenas como uma ação compensatória de redistribuição 

de recursos, mas que requer investimentos próprios e um olhar mais abrangente, 

realizando uma reforma da educação e não somente do ensino superior (FERES 

JÚNIOR E ZONINSEIN, 2008, p. 24-25). 

Após uma análise da constituição brasileira de 1988 e, fazendo uma 

diferenciação entre igualdade formal e material, Gomes (2003, p.42) conclui que as 

ações afirmativas caminham em consonância com os princípios constitucionais, com o 

objetivo de promover o bem estar de todos, sem quaisquer tipos de discriminação. 

A discussão a que nós propomos aqui serve como um recorte de teoria e 

conceitos que oferecem elementos para definirmos os pré-vestibulares populares, 

enquanto uma ação que se propõe a equalizar essas condições de acesso, que talvez não 

seja a mais eficaz, mas que é uma ação que, juntamente com outras ações de mesma 

natureza, torna-se forte para combater essa desigualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- PRÉ-VESTIBULARES NO BRASIL: uma política de acesso ao ensino 

superior 

 

Neste capítulo, retrataremos de forma mais específica, o contexto e o debate 

teórico em torno dos primeiros pré-vestibulares. Para alcançarmos a essa compreensão, 

mostraremos como se configurou os exames de admissão para o ensino superior, no 

Brasil, e como ele chegou ao então conhecido vestibular, de modo a explicitar a função 

do vestibular enquanto processo avaliativo. 

A explicitação do contexto histórico em que surgem os exames de admissão ao 

ensino superior, permite-nos a entender também as condições em que aparecem os pré-

vestibulares no Brasil, quais as necessidades e demandas atendidas. Esse foi o caminho 

que definiremos ao descrever o contexto histórico em que a prática de ensino em pré-

vestibular se estabelece. Neste capítulo, retomaremos as questões de fundo de nossa 

pesquisa: como se originaram os primeiros pré-vestibulares populares? Como se 

deu o acesso dos alunos de origem popular ao ensino superior em cada período da 

história do Brasil? 

 

2.1 - Os Exames Vestibulares: entre controle de qualidade e contenção do acesso. 

 

As formas de ingresso ao ensino superior tiveram diversas conotações nos 

períodos da história da educação brasileira, ocasionando a expansão ou, em alguns 

momentos, restrição ao acesso.  

De acordo com Cunha (2007, p.155) a admissão nas escolas de ensino superior, 

estava condicionada, desde 1808, à aprovação nos chamados “exames 

de estudos preparatórios” (ou, simplesmente, “exames de 

preparatórios”), prestados no estabelecimento de ensino procurado por 

cada candidato. Mais tarde, a partir de 1837, os concluintes do curso 

secundário do recém-criado Colégio Pedro II passaram a ter o 

privilégio de matrícula, sem exames, em qualquer escola superior do 

Império.  

 



 

 

No Império
6
, houve constantes pressões das “elites regionais”, no sentido de 

facilitação de ingresso no ensino superior. Tais pressões levaram as instituições de 

ensino superior a diminuírem os obstáculos presentes nos “exames preparatórios”. Para 

isso, eles passaram a ser realizados por juntas especiais no Rio de Janeiro e no interior. 

A aprovação no exame preparatório passou a ter um caráter permanente e houve um 

parcelamento dos exames, de modo que se poderiam realizar as provas por disciplinas 

no tempo e lugar mais adequado (CUNHA, 2007, p. 155). 

É importante lembrarmos que somente a elite tinha acesso à educação superior 

no Império. Quanto às classes populares (negros e pobres), não era permitida sequer o 

acesso ao ensino elementar. Em decorrência das reformas educacionais de 1891, houve 

uma equiparação dos estabelecimentos de ensino secundário ao Ginásio Nacional 

(Colégio Dom Pedro II). Desta forma, 

 
Os ginásios criados e mantidos pelos governos estaduais que tivessem 

o currículo do Ginásio Nacional e se submetessem à fiscalização do 

governo federal gozariam dos mesmos privilégios daquele: os alunos 

que tivessem concluído seus estudos poderiam se inscrever em 

qualquer curso superior do país sem exigência de exames de estudos 

preparatórios (CUNHA, 2007, p. 157-158). 

  

Este é um momento da História do Brasil em que a entrada dos alunos de escolas 

públicas não era determinada pela aprovação no exame de admissão. Mas, como 

afirmamos anteriormente, quem ocupava os bancos das escolas eram os filhos das 

famílias mais abastadas. 

Essas são determinações que desencadearam uma forte expansão do ensino 

superior, à medida que facilitaram as formas de ingresso e ampliaram os números de 

instituições e  vagas para o ensino superior.  

Em contrapartida, tais modificações no cenário educacional geraram algumas 

resistências que, na data de 5 de abril de 1911, sob o decreto 8.659, foi aprovada a 

retirada da garantia de matrícula dos egressos das escolas ginasiais às faculdades 

federais. Já os estabelecimentos governamentais passaram a ser corporações autônomas 

                                                           
6
 Na Constituição de 1824, determina-se que a instrução primária deverá ser gratuita e ofertada a todos os 

cidadãos, mas os negros e pobres não eram assim considerados. Logo, as classes populares em sua 

maioria, não tinha acesso ao ensino elementar, de modo que ter direito a educação era privilégio das 

classes médias e altas (GUIMARAES-IOSIF, 2009, p.45). 



 

 

que fora incentivadas pela “criação de taxas a serem cobradas nos exames de admissão” 

(CUNHA, 2007, p. 159). 

Cunha (2007, p. 160) ressalta que os exames de admissão ao ensino superior, de 

acordo com Reforma Rivadávia Corrêa (8.659), “deveriam constar de uma prova escrita 

sobre os conhecimentos que se queria verificar e uma prova oral sobre línguas e 

ciências”. De acordo com Cunha (2004, p.801), as mudanças ocorridas nas formas de 

ingresso ao ensino são decorrentes da “desvalorização econômica e simbólica do 

diploma”, como também é um instrumento de “defesa da qualidade do ensino, 

ameaçada pela expansão desenfreada”. 

Os exames de admissão receberam a denominação de “exames vestibulares” 

com a reforma instituída por Carlos Maximiliano em 1915, a qual trouxe à tona 

novamente a discussão sobre a criação de uma universidade no Rio e Janeiro. Essa 

reforma regia ainda a obrigatoriedade do ensino secundário e que o exame vestibular 

deveria ser aplicado pelas instituições de ensino superior pretendidas (VEIGA, 2007, 

p.250).  

A partir desta reforma, não bastava passar no vestibular: era necessário ser 

aprovado nas matérias do curso ginasial em instituições devidamente fiscalizadas pelo 

Conselho Superior de Ensino. Todavia, fora exigido mais rigor nos exames vestibulares, 

e “para isso previa a presença de um fiscal”, (CUNHA, 2007, p. 160). A Reforma 

Carlos Maximiliano antevia também que “as instituições de ensino instaladas em 

cidades com menos de 100 mil habitantes não poderiam mais ser equiparadas às 

federais. Além disso, o número de equiparações possíveis em cada Estado foi 

drasticamente limitado” (CUNHA, 2007, p. 160). 

Com a reforma introduzida por Rocha Vaz, em 1925, o exame vestibular passa a 

ser classificatório, com definição prévia do número de vagas dos cursos superiores 

(VEIGA, 2007, p.250). 

Neste sentido, Cunha amplia dizendo que 

 

o caráter seletivo/ discriminatório dos exames vestibulares foi 

intensificado, mediante a adoção do critério de numerus clausus. Pelo 

regime até então vigente, não havia limites numéricos para admissão 

numa faculdade qualquer. Todos os estudantes que fossem aprovados 

teriam direito à matrícula. A reforma de 1925 estabelecia o dever do 

diretor de cada faculdade de fixar o número de vagas a cada ano. Em 

consequência, os estudantes aprovados eram matriculados por ordem 



 

 

de classificação, até estarem completas as vagas. Os demais não 

teriam direito a matrícula nem nos anos seguintes, a menos que, 

novamente examinados, obtivessem classificação favorável. O 

objetivo manifesto dessa medida era dar maior eficiência ao ensino 

pela diminuição do número de estudantes em certos cursos e conduzir 

os estudantes para cursos menos procurados, em que havia vagas não 

preenchidas (CUNHA, 2007, p. 161).   

 

De fato, alguns cursos como Medicina, Direito, Engenharia e outros foram e são 

mais visados pelos estudantes. O que foi revertido, de acordo com a explanação de 

Cunha (2007, p.161) após a Reforma Rocha Vaz (1925). Tais estudantes passaram a 

procurar por cursos que eram menos concorridos. Por conta dessa redistribuição dos 

cursos e em decorrência do aumento na concorrência, os estudantes que ocupavam as 

vagas nos cursos supracitados eram aqueles que tinham acesso a educação de melhor 

qualidade, de modo que os outros (estudantes) acabaram migrando para os cursos de 

baixa concorrência. 

Com a Reforma de 1931, foi acrescido aos critérios para o ingresso no ensino 

superior o atestado de idoneidade moral. (CUNHA, 2007, p. 167), que atualmente não 

vigora mais. 

 

No que diz respeito à qualidade do ensino, vale lembrar as mudanças 

propiciadoras da expansão privatista do período militar, 

particularmente nos exames vestibulares. Estes se transformaram em 

concursos, expressão mais adequada à disputa de vagas que à aferição 

da habilitação para os cursos superiores. A nota mínima foi eliminada, 

precisando ser apenas diferente de zero, e as provas objetivas 

(entenda-se “de múltipla escolha”) chegaram a ser obrigatórias 

(CUNHA, 2004, p. 802).  

   

A criação de novas regras para a entrada no ensino superior aparece e 

desaparece, de acordo com os interesses de cada época. Ora, a entrada no ensino 

superior é automática para quem é aluno de escolas fiscalizadas pelo governo (1891 a 

1911). Ora, em 1911, é retirado direito de matrícula dos alunos de escolas ginasiais e 

instaurado o novo modelo de exame de admissão ao ensino superior. Todas essas 

mudanças ocorridas nas formas de ingresso ao ensino superior são decorrentes da 

pressão feita pela elite atual ou emergente de cada contexto histórico. 

A dualidade entre escola pública e privada é uma discussão que emergem 

também no debate sobre ações afirmativas, seja daqueles que defendem tais ações, seja 

daqueles que questionam essa prática.  



 

 

Para Gomes (2003, p.35), há dois aspectos de exclusão educacional: o primeiro 

está na baixa qualidade do ensino público e, em contrapartida, a facilitação de 

construção de escolas privadas financiadas pelo dinheiro público, no sentido que tais 

escolas, na maioria das vezes, são isentas de tributos; o segundo aspecto destaca-se nos 

processos de seleção para o ensino superior, em que o ensino superior de qualidade é em 

sua maioria oferecido pelo setor público, mas o processo de seleção é extremamente 

excludente e viabiliza o acesso daqueles que têm maiores condições financeiras. 

Afinal, para que serve o vestibular hoje? Poderíamos obter várias respostas, mas 

a que mais se aproxima daqueles que defendem as políticas de ações afirmativas é que: 

 

o vestibular, esse mecanismo intrinsecamente inútil sob a ótica do 

aprendizado, não tem outro objetivo que não o de excluir. Mais 

precisamente, o de excluir os socialmente fragilizados, de sorte a 

permitir que os recursos públicos destinados à educação (canalizados 

tanto para as instituições públicas quanto para as de caráter comercial, 

como já vimos) sejam gastos não em prol de todos, mas para benefício 

de poucos (GOMES, 2003, p.35). 

  

Do ponto de vista das teorias da avaliação e da aprendizagem, as provas e 

exames, em geral, não medem o potencial que o indivíduo tem e apresenta-se, em sua 

maioria, como decorebas. Retornaremos esse debate em outro momento, para não se 

distanciar do debate proposto neste tópico. 

Com base, especificamente, nos momentos históricos apresentados, poderia 

dizer que, em todos os períodos de forte expansão e abertura do ensino superior, houve 

por parte da elite uma pressão para contenção do acesso pautado no discurso de uma 

possível desqualificação do ensino. No momento histórico que estamos vivendo, no 

século XXI, esse discurso vem à tona com mais intensidade e provoca uma série de 

críticas em torno das políticas de ações afirmativas, principalmente do sistema de cotas 

que mudam as regras de acesso para o ensino superior.  

Em um artigo escrito por Sant‟anna (2006), ela explica esse incômodo causado 

pelas políticas de reserva de vagas no ensino superior público. Trazendo à tona um 

elemento importante: as ações afirmativas enquanto redistribuição de recursos públicos. 

Diante dos argumentos apontados por Sant‟anna (2006, p.17), ela retoma que em 

 

documento elaborado pelo Ministério da Fazenda, e divulgado no site 

desse Ministério no ano passado (2003)- “Gasto social do Governo 

Central 2001-2002” -, informativa que 70% do gasto direto do 



 

 

governo central com educação e cultura havia sido destinado ao 

ensino superior, e que as despesas relacionadas a esse nível de 

formação beneficiavam indivíduos que se encontram entre os 10% 

mais ricos da população. Em outras palavras, esses percentuais 

revelam uma evidente restrição de acesso à educação superior, 

francamente determinada pela renda insuficiente de parcela 

considerável das famílias brasileiras e, especialmente, das famílias 

negras. O problema está no fato de o conjunto da sociedade brasileira 

vir a contribuir para que uma parcela privilegiada do ponto de vista de 

sua renda, de seus rendimentos, usufruam desse benefício.  

Também estou convencida que este é um dos incômodos: as ações 

afirmativas para o ensino universitário implica uma política de 

redistribuição de renda. Não estamos falando, exatamente, de Bolsa 

Família – ou do repasse de 45 reais ao mês às famílias que mantêm os 

seus filhos nas escolas públicas. Nós estamos falando de um volume 

de recursos significativamente maior e que, ao mesmo tempo, passa de 

uma mão à outra, de um grupo a outro. Isso é impacto econômico nas 

duas pontas, para aqueles que não têm e podem, dessa forma, passar a 

ter, e para aqueles que têm, e que, talvez, precisem, nesse caso, alocá-

los na obtenção de uma formação de nível superior. Então não me 

admira a gritaria revestida de um discurso supostamente “moral”, 

envolvendo mérito e outros argumentos de natureza semelhante. 

 

Como a autora aborda em seu trabalho, as ações afirmativas causam um impacto 

político e econômico. É político porque provoca uma mudança na lógica inicial de 

criação do ensino superior no Brasil: criar um ambiente de formação da elite brasileira, 

além do espaço acadêmico ser um caldeirão onde fervilha o debate político e que não 

tem a representatividade das classes populares. Impacto econômico pelo processo de 

redistribuição de verbas alocadas no ensino superior, como bem explica a citação acima 

(SANT‟ANNA, 2006, p.14-17).     

De acordo com Silva, André e Marins (2009), existe uma avalanche de 

processos abertos contra a política de cotas. No entanto, outras medidas de 

discriminação positiva, como o PROUNI, sofrem por parte da população menor 

discriminação, embora tenham o mesmo objetivo: democratizar o acesso das classes 

populares ao ensino superior. Neste sentido, os autores supracitados salientam que: 

 

as resistências ao PROUNI são significativamente menores do que 

aquelas relacionadas ao sistema de cotas para universidades públicas. 

São desconhecidos questionamentos por ações judiciais ao programa, 

e mesmo à sua racionalização, ao contrário do ocorrido com a 

implementação das cotas em algumas universidades públicas. A 

conclusão mais óbvia relaciona este fato à indicação do tipo de 

hierarquia de prestígio social que vigora entre instituições de ensino 

brasileiras, que ainda enxerga no topo as universidades públicas 

(SILVA, ANDRÉ e MARINS 2009, p.36). 



 

 

 

 São muitas as polêmicas em torno das cotas. Em estudo anterior, Silva (2010, 

p.12) aponta que tais polêmicas sufocam o real problema das cotas: o vestibular, se não 

existisse o vestibular não haveria a necessidade de cotas, já que todos teriam o direito de 

entrar no ensino superior. Deste modo, ela afirma que nessa questão: 

 
afrontam-se duas legitimidades: por um lado, um princípio de justiça, 

reparação social e discriminação positiva e, por outro, um princípio 

universalista de valor cognitiva e cultural dos indivíduos. Para superar 

esse embate entre duas legitimidades, é preciso entender que o 

problema das cotas é um assunto derivado. As questões fundamentais 

são aquelas do número desejável de estudantes e das formas de acesso 

ao ensino superior na sociedade brasileira do século XXI. (SILVA, 

2010, p. 12). 

 

O discurso da qualidade e do mérito conferido pela entrada no vestibular 

alimenta a disputa e legitima essa prática. Mas como afirma Silva (2010, p.13),  

 

o vestibular não é uma instituição universitária, embora seu conteúdo 

seja universitário: é uma instituição social. A sua finalidade não é 

apenas verificar que os estudantes tenham a capacidade de 

acompanhar o ensino universitário, mas, ainda, operar uma triagem 

entre os candidatos, eliminando quem não é capaz, mas, também, 

muitos jovens que poderiam ter êxito na universidade se ela oferecesse 

mais vagas e os deixasse entrar. 

 

 Em pesquisa realizada por Silva, André e Marins (2009) oferecem elementos 

importantes para pensarmos a demanda do ensino superior brasileiro e o quanto é difícil 

adentrar nessa modalidade de ensino. Dentre outros elementos, a alta concorrência é de 

fato um obstáculo para a aprovação dos estudantes de origem popular nos exames 

vestibulares. Diante deste contexto, concordo com Silva, André e Marins (2009, p. 14) 

quando eles afirmam que: 

 

o aumento do nível de concorrência pode estar nos indicando que a 

universidade pública no Brasil tende a se manter fechada às camadas 

sociais mais pauperizadas que acumulam maiores dificuldades de 

competir com aqueles que chegam ao momento do vestibular com 

vantagens sociais e educacionais. 

 

 Entretanto, passar na prova do vestibular requer certa preparação, o que não 

indica que as pessoas que são aprovadas têm habilidade e conhecimentos necessários 

para ingressar no ensino superior. No ensino superior é necessário, por exemplo, que o 



 

 

aluno seja crítico e reflexivo, habilidades que não são, na maioria das vezes, enfatizadas 

no currículo das escolas que seguem os conteúdos programados anualmente para o 

vestibular da UFS (Universidade Federal de Sergipe). Lê-se ou enfatiza-se aquilo que 

provavelmente cairá na prova. Esse tipo de cultura leva o aluno a perder o interesse por 

algumas disciplinas: sociologia, filosofia, artes, educação física. Além do que, quando 

são encaminhados para os cursos preparatórios, essa separação e hierarquização das 

disciplinas são mais visíveis e crueis, pois se estuda aquilo que é peso para o curso de 

interesse. 

 

2.2 - O vestibular: processo “avaliativo”
7
 

 

Discutir as práticas de ensino em pré-vestibular é, de fato, compreender os 

motivos que levam os estudantes a procurarem essa prática de ensino.  A princípio, 

poderemos afirmar que essa busca desenfreada pelos pré-vestibulares é decorrente de 

diversos fatores: alta concorrência nos vestibulares, despreparo do aluno para resolver a 

prova do vestibular, necessidade de manter-se em sala de aula para não esquecer aquilo 

que aprendeu no ensino médio, ter aulas de reforço para responder com mais segurança 

a prova do vestibular, aprender no cursinho o conteúdo que fora pouco explorado no 

ensino médio e/ou tentar recuperar o tempo “perdido” (o aluno fez o ensino médio, mas 

não se dedicou as disciplinas por não ter interesse de entrar no ensino superior) e, até 

mesmo, adquirir macetes para passar na referida prova. 

Todas essas motivações levam a uma discussão sobre a avaliação. Ora, a 

avaliação no ensino médio tem, geralmente, como referência os conteúdos cobrados nos 

vestibulares. Essa problemática requer uma análise aprofundada do sistema de 

vestibular cobrado por cada universidade. Em grande maioria, as provas dos 

vestibulares são organizadas com questões de múltipla escolha. No caso da UFS, não 

foge a regra. Porém, sofre certa variação, pois é composta de quatro etapas: na primeira 

são cobrados conteúdos referentes ao 1º ano do ensino médio; na segunda etapa são 

cobrados conteúdos do 2º ano e, respectivamente, os conteúdos do terceiro ano. A 

                                                           
7
 Em relatório sobre as notas do vestibular da UFS em 2006, escrito por Bernard Charlot e disponível no 

NPEGECIMA, pode-se observar como funciona esse processo de seleção na UFS. Não aprofundamos 

essa discussão para não perder o foco desta dissertação que é a prática de ensino no pré-vestibular.  



 

 

última etapa desse sistema “avaliativo” é uma prova de redação, ou melhor, a 

construção de uma dissertação. 

Portanto, qual o significado do vestibular hoje? Será que ele consegue de fato 

avaliar, levando em consideração as potencialidades e habilidades necessárias para o 

desenvolvimento no ensino superior? Será que da forma como está organizado ele 

consegue selecionar os “melhores alunos” para cursar o ensino superior? Por que os 

alunos selecionados por esse sistema em sua maioria enfrentam grandes problemas no 

ensino superior e quase sempre perdem disciplinas e, por fim, demoram muito mais do 

que o previsto para terminar o curso universitário? Essas, certamente, seriam questões 

para outra dissertação de mestrado, ao mesmo tempo em que tento me aproximar delas 

para entender a funcionalidade do exame vestibular, que geram tantas mudanças nas 

práticas de ensino. 

Trago para nossa discussão uma questão antiga a respeito do vestibular, qual a 

finalidade do vestibular? Esse instrumento único de avaliação para acesso ao ensino 

superior. Já vimos que os exames de admissão ao ensino superior, transformado no 

então conhecido vestibular, surgem como uma forma de restringir o acesso, já que 

existiu ao logo da história uma pressão social para ampliação do ensino superior. Logo, 

tem acesso ao ensino superior aquele que passa por um processo de ensino que 

vislumbre essa prova e/ou que tenha acesso a educação básica de qualidade. Ora, não 

quero dizer com isso que o fato de o aluno ser aprovado no vestibular indica que ele 

teve uma educação básica de qualidade, pois não podemos tomar como critério de 

qualidade do ensino as regras do vestibular. Entretanto, aquele aluno que tiver acesso a 

um ensino de qualidade certamente será capaz de responder a essa prova. O problema 

encontra-se justamente na imponência do vestibular, enquanto proposta curricular das 

escolas de ensino médio. Inclusive, enquanto parâmetro dos instrumentos de avaliação 

do ensino médio. 

Não pretendo aprofundar neste trabalho essa discussão, mas não podemos nos 

manter alheio a ela, já que o pré-vestibular é uma prática de ensino que está no meio 

dessa problemática. 

Segundo Celson Vasconcellos (1995, p.90-94), ao fazer uma análise do 

vestibular e seu poder de avaliação, coloca duas questões essenciais: qual a função da 

universidade? Quais as tendências atuais do vestibular? Tais questões têm uma relação 

direta, que nos dão pistas para entender o fortalecimento dos pré-vestibulares. 



 

 

Ora, o próprio Vasconcellos dá uma resposta a essas duas questões. Primeiro, ele 

defende a universidade, enquanto espaço “possível de formação de agentes de 

transformação (...) onde os jovens podem se apropriar de um saber mais elaborado e 

colocar este saber a serviço das causas populares, em contraposição à visão de 

Universidade como um mero instrumento de ascensão social”(1995, p. 90). De mesmo 

modo, o autor aponta que houve um melhoramento nos vestibulares, por exemplo, os da 

“Unicamp, USP, Unesp, PUC, UFRGS.” que passaram a valorizar a “formação mais 

integral do educando”, com menor “peso para decoreba”.  

 Da forma como está organizado, o vestibular é uma distorção do que poderíamos 

entender como avaliação. Numa perspectiva progressista/ transformadora, a avaliação 

não deve ser pontual, estática, pois essa somente poderá ser entendida dentro do 

processo de aprendizagem, porém, este não é estático, e muito menos igual para todos. 

De acordo com Vasconcellos (1995, p. 93), “numa aprendizagem decorativa, o aluno 

somente é capaz de resolver problemas muito semelhantes aos estudados, o que, 

evidentemente, limita demais seu potencial de enfrentar novas situações”. Com mesma 

ênfase, o autor supracitado mostra que “as pesquisa pedagógicas contemporâneas têm 

demonstrado que o ensino, numa linha crítica e participativa, na verdade prepara melhor 

para o vestibular e não somente para o vestibular, mas também para a universidade e 

para a vida que o ensino tipo “cursinho diluído em vários anos” (VASCONCELLOS, 

1995, p.94). 

 Abrangendo essa concepção do que seria o vestibular e de seus determinantes, 

Vasconcellos (1995, p.90) introduz dizendo que 

 

o vestibular representa atualmente o paradigma da distorção da 

avaliação escolar: todo sistema de avaliação da escola está voltado 

para o vestibular- diga-se de passagem para os vestibulares burros- e 

isto até por pressão  da comunidade: são conhecidos os casos em que 

o pai está matriculando seu filho na pré-escola e já pergunta se ali se 

prepara para o vestibular... Tornou-se um fetiche, uma vez que ganhou 

vida própria, parece ter um poder sobrenatural capaz de magnetizar 

milhões e milhares de cultuadores (1995, p. 90) 

 

 Diante do pressuposto, o vestibular na discussão travada por Vasconcellos (1995, 

p.90) na atual estrutura, é um mediador da relação entre a escola e a Universidade. 

Assim, essa relação dar-se-ia da seguinte forma: “2º Grau Vestibular       



 

 

Universidade   Mundo do trabalho   Novo Projeto Social”.  Esta é a relação 

visualizada por Vasconcellos (1995).  

Nos estudos que venho desenvolvendo, adicionaria a esse momento de transição 

para o ensino superior os cursinhos pré-vestibulares, originados dentro do embate entre 

oferta do ensino médio e da criação dos vestibulares. Disponho-me a colocar os pré-

vestibulares dentro do que vou chamar linha do tempo escolar, que é uma prática a 

qual tem atendido a um público proveniente tanto de escolas públicas como particulares. 

Essa prática de ensino tem se fortalecido a cada ano e, embora tenha uma relação de 

dependência com o vestibular e/ou com qualquer exame de admissão ao ensino 

superior, ela tem adotado espaços específicos, com características peculiares das quais 

iremos tratar posteriormente.  

 

2.3 - Os primeiros pré-vestibulares e os pré-vestibulares populares 

 

 Como pudemos perceber nos tópicos anteriores, à procura pelo ensino superior 

no Brasil aumentou consideravelmente em meados do século XX. Tal demanda não era 

compatível com a oferta de vagas existente neste período, de modo que a concorrência 

nos vestibulares gerou a necessidade de uma maior preparação para a resolução deste 

exame. Neste contexto, surgem os cursos pré-vestibulares 

 

com o objetivo de preparar estudantes para os concursos de 

universidades públicas e privadas, existem desde os anos de 1950. 

Surgiram inicialmente em decorrência de defasagem entre oferta e 

procura de vagas para os cursos universitários mais procurados. Os 

pré-vestibulares, por isso, se concentravam nas áreas da medicina, 

engenharia e direito. [...] Na metade dos anos de 1960, os pré-

vestibulares aumentam em quantidade e ampliaram em diversidade, 

abrangendo outras áreas dos concursos vestibulares (SOUZA, 2003, 

p.183). 

 

Vale ressaltar que, no período ditatorial (1964/1985) “pequenos ginásios e 

cursinhos pré-vestibular acumularam capital, alunos pagantes e níveis de ensino. Alguns 

ganharam até o status de universidade” (CUNHA, 2004, p. 802). Cunha ainda destaca 

que, os vestibulares assemelham-se a concursos, pois há uma intensa disputa pela vaga 

no ensino superior. 



 

 

Quando se faz referência à disputa de vagas para o ensino superior até a década 

de 1990, estamos nos referindo, principalmente, a elite e a classe média que disputam 

uma vaga para o ensino superior, de modo que neste contexto poucos alunos do ensino 

médio advinham das classes populares.  

De acordo com Souza (2003, p. 184), o ingresso de estudantes de origem 

popular nas IES tem sido dificultado em decorrência de três fatores: a queda na 

qualidade do ensino público, principalmente nas escolas das periferias, atrelado ao 

aumento da concorrência nos vestibulares; o número de vagas não aumentou na mesma 

proporção que a procura; os cursos pré-vestibulares particulares cobram preços 

exorbitantes, que não cabem no orçamento das famílias de baixa renda. 

Dentre os agravantes para a baixa representação das classes populares no ensino 

superior, encontram-se os pré-vestibulares. De acordo com as referências lidas até o 

momento: Silva, Brandão, Marins (2009) e Souza (2003), podemos afirmar que o Pré-

Vestibular para Negros e Carentes (PVNC), criado em 1993, na Grande Rio (cidades do 

entorno do Rio de Janeiro), sob a iniciativa da igreja católica e a liderança de Frei 

David, foi um dos pré-vestibulares populares de mais visibilidade no Brasil. Um dos 

fatores que levaram a esta iniciativa foi o resultado de uma pesquisa realizada pela 

Igreja, em que ficou explícito que a maioria dos jovens da Baixada Fluminense não 

tinham como projeto de vida chegar à universidade.  

O PVNC também é fruto de debates ligados aos Agentes da Pastoral do Negro, 

no Rio de Janeiro, desenvolvidos anos anteriores à inauguração das primeiras turmas 

(1993). Tal discussão envolveu outros “movimentos eclesiais de corte semelhantes”. A 

ideia de um pré-vestibular voltado especificamente para os “afro-descendentes” fora 

fortalecida após a realização do “I Seminário Nacional dos Estudantes Universitários 

Negros, ocorrido em Salvador no ano de 1993”, momento em que o Instituto de Cultura 

Steve Biko de Salvador apresentou a experiência de um curso para negros. A ênfase 

dada a iniciativas voltadas para a população negra despertou o interesse das entidades e 

militantes, participantes desse evento, que se juntaram para fortalecer tais práticas 

(SANTOS, 2003, p. 130-131). 

Esse modelo de polos de pré-vestibulares multiplicou pelo Rio de Janeiro e na 

região da Grande Rio, sendo denominados de núcleos. Nestes, encontram-se em média 

de 40 a 100 alunos (SILVA; BRANDÃO;MARINS, p.127, 2009). Nos pré-vestibulares, 

os professores são voluntários, em sua maioria, moradores das comunidades atendidas 



 

 

ou possuem cursos superiores ou são estudantes de graduação. Observa-se a 

participação de ex-alunos do PVNC no quadro de docentes voluntários. Esses pré-

vestibulares sobrevivem de uma taxa de 5% a 10% do salário mínimo pago pelos alunos 

para a aquisição de cópias, a compra de giz, apagador e lanche para os professores, 

quando isso é possível. Tais pré-vestibulares não recebem nenhum tipo de incentivo do 

Estado e, de acordo com o seu líder, o Ministro da Educação, poderia criar pré-

vestibulares dessa natureza dentro das Universidades Federais (SOUZA, 2003, p.184-

185). 

Este modelo de pré-vestibular foi referência para o Ministério da Educação 

(MEC) que, a partir de 2002 “inicia a destinação de recursos para subsidiar algumas 

iniciativas de pré-vestibulares voluntários como forma de suplementar o problema da 

grande desigualdade racial de acesso ao ensino superior” (p.127). 

As práticas de pré-vestibulares populares, principalmente para negros, são 

desenvolvidas com frequência no Rio de Janeiro e na Bahia, enquanto um espaço 

preparatório para os vestibulares. No entanto, poucas dessas iniciativas recebem um 

incentivo, ou verbas públicas para tal desenvolvimento, sendo desenvolvidas, em sua 

maioria, por Organizações Não-Governamentais (ONG‟s) e Associações Comunitárias. 

 Entretanto, essa prática educativa não é totalmente aceita entre a diversidade de 

movimentos negros e sociais, sendo “os que não concordam com o estabelecimento de 

cotas, ou mesmo a criação de pré-vestibulares comunitários, argumentam que estas 

medidas funcionam como uma armadilha contra o jovem negro”, já que recebem um 

ensino médio de baixa qualidade e o pré-vestibular não oferece tempo para sanar essa 

deficiência (SOUZA, 2003, p.178). Tal discurso, de acordo com Souza (2003), é 

preconceituoso e, geralmente, é proclamado pela classe média branca e negra da 

sociedade. 

Diante da tentativa de compreender e esclarecer as ações afirmativas, enquanto 

política pública, Gomes (2003, p.24) destaca que é natural a rejeição das ações 

afirmativas, por parte da sociedade, pois essas ações quebram a manutenção do status 

quo de uns, em prol da concretização da igualdade.  Ainda, o autor salienta que quanto 

maiores às discriminações, maior a contraposição a implantação das ações positivas. 

A criação de pré-vestibulares direcionados para as comunidades populares e 

alunos provenientes de escolas públicas tem sido, também, privilegiadas em projetos de 

extensão universitária. São exemplos desse tipo de iniciativa o “PRÉ-VEST, da 



 

 

Universidade Estadual do Norte Fluminense- UENF, criado em agosto de 1995[...], o 

Projeto Vestibular Cidadão, da Universidade Federal de Pernambuco- UFPE, e o 

Programa de Professores do Terceiro Milênio” (VASCONCELOS; SILVA, 2005, p. 

455). 

Em Sergipe, são desenvolvidos dois pré-vestibulares populares, que podemos 

considerar como extensão universitária: o primeiro é desenvolvido pelo Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (UFS); e o segundo, são os pré-

vestibulares desenvolvidos pelo Programa Conexões de Saberes/UFS, sediados na Barra 

dos Coqueiros/SE e no Conjunto Orlando Dantas/Aracaju/SE, que foram desativados no 

ano de 2009, em Sergipe, porém há várias iniciativas em outros Estados.   

Além das iniciativas das Universidades e ONG‟s, a partir de 2000 são 

registradas algumas iniciativas dos Governos Estaduais, a exemplo do Projeto Rumo à 

Universidade do Governo do Estado de Pernambuco (VASCONCELOS, SILVA, 2005, 

p. 455), criado em 2002
8
 e do Pré-Universitário SEED, mantido pelo Governo do 

Estado de Sergipe, desde 2003. É sobre este último que destinaremos um olhar mais 

minucioso.  
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 Não foram encontrados decretos, nem projeto inicial deste pré-vestibular que datem sua origem, nem os 

primeiros polos implantados. As afirmações que fazemos a esse respeito são decorrentes de relatos dos 

professores, durante os momentos de aplicação dos questionários. 



 

 

3 - PRÁTICAS DE ENSINO: espaços populares e especificidades metodológicas 

 

Quando nos propomos a tratar de prática de ensino, seja ela em qualquer espaço, 

não podemos discuti-las, sem antes percorrer alguns caminhos necessários para chegar à 

compreensão do que entendemos como educação e prática de ensino: mostrar os 

conceitos de educação, com os quais podemos dialogar e até mesmo aqueles que não 

são pertinentes para o contexto atual; definir os saberes que circundam a prática 

docente; para melhor interpretar a prática de ensino em pré-vestibular, é importante 

também saber o que entendemos por metodologia e, além disso, quais as especificidades 

da prática de ensino a que nos propomos a investigar, neste caso, é a prática de ensino 

no Pré-Universitário SEED.  

  

3.1- Educação e prática de ensino: concepções e diálogos possíveis    

 

As formas que assumem as práticas educativas, sejam não-intencionais ou 

intencionais, formais e não-formais, escolares ou extra-escolares, se 

interpenetram. O processo educativo, onde quer que se dê, é sempre 

contextualizado social e politicamente; há uma subordinação à sociedade que 

lhe faz exigências, determina objetivos e lhe provê condições e meios de ação 

(LIBÂNIO, 1994, p.18). 

 

 Vamos entender aqui, baseado em Brandão (2006, p. 9), que “não há uma forma 

única nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar, onde ela 

acontece e talvez nem seja o melhor; ensino escolar não é a sua única prática e o 

professor profissional não é o seu único praticante”. Baseando-se neste conceito, 

entendemos que os cursinhos pré-vestibulares  constituem-se em uma prática de ensino 

que, ora ocupa espaço na educação formal, ou pelo menos ocupa espaços formais e ora, 

constituem-se em prática de ensino não formal realizadas em espaços alternativos: 

igrejas, associações, garagens cedidas para realização de aulas. A primeira condição a 

que nos referimos é os cursos ofertados pelas escolas particulares e/ou pelo Estado. A 

segunda são geralmente iniciativas das organizações comunitárias: ONGs 

(Organizações não governamentais) e associações. 

Com base nos argumentos utilizados por Libânio (1994, p.16), podemos definir 

educação como um “fenômeno social e universal” necessário à existência humana e 



 

 

fundamental no funcionamento à sociedade. Libânio (1994, p.17) afirma que, embora a 

prática educativa seja uma exigência da vida em sociedade, ela é “também o processo 

de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos 

a atuar no meio social e a transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais 

e políticas da coletividade”. 

Entendamos que não existe educação sem sociedade nem sociedade sem prática 

educativa, sendo, então, parte “integrante das relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais de uma determinada sociedade”. Isso significa ainda que a “prática de ensino, 

e, especialmente, os objetivos e conteúdos do ensino e o trabalho docente estão 

determinados por fins e exigências sociais, políticas e ideológicas” (LIBÂNIO, 1994, p. 

18).  

 No entanto, a educação e seus elementos, métodos, sujeito são partes de uma 

sociedade e estão atrelados aos valores que veiculam no seu tempo. De acordo com 

FREIRE, (2008, p.49): 

É uma ingenuidade pensar num papel abstrato, num conjunto de 

métodos e técnicas neutras para uma ação que se dá entre homens, 

numa realidade que não é neutra. Isto só seria possível se fosse 

possível um absurdo: que o trabalhador social não fosse um homem 

submetido como os demais aos mesmos condicionamentos da 

estrutura social, que exige dele, como dos demais, uma opção frente às 

contradições constitutivas da estrutura. Assim, se a opção do 

trabalhador social é pela antimudança, sua ação e seus métodos se 

orientarão no sentido de frear as transformações. Em lugar de ater-se a 

esta situação problemática, que desafia a ele e aos homens com que 

deveria estar em comunicação, tenderá, pelo contrario, às soluções de 

caráter assistencialistas. 

Já numa perspectiva durkheimiana, a educação é para a sociedade “o meio pelo 

qual ela prepara, no íntimo das crianças, as condições essências da própria existência” 

(DURKHEIM, 1978, p. 41).  

Em se tratando de concepções da prática educativa, Durkheim (1978, p.60) 

define que 

 

todas as práticas educativas, quaisquer que possam ser e qualquer que 

seja a diferença que entre si demonstrem, apresentam um caráter 

comum e essencial: resultam todas da ação exercida por uma geração 

sobre a geração seguinte com o fim de adaptá-la ao meio social em 

que esta última está chamada a viver! (DURKHEIM, 1978, p.60). 

 



 

 

Nesta definição de prática educativa, encontra-se um elemento fundamental para 

entendermos a importância dos adultos na transmissão do saber historicamente 

acumulado para as novas gerações. Aparece aqui também a concepção de que o educado 

deve adaptar-se ao meio social, logo não existe no curso da história um único tipo de 

educação já que esta “satisfaz [...] as necessidades sociais” (DURKHEIM, 1978, p. 43).  

Diferentemente de Weber, Marx e Charlot, para Durkheim, o professor tem a tarefa de 

preparar a criança para viver em sociedade através de uma inculcação ideológica.   

Durkheim (1978, p.54) pensa em uma educação moral, de modo que “a 

autoridade moral é a qualidade essencial do educador. Porque, pela autoridade moral, 

que nele se encarna é que o dever é o dever”. Logo, o dever supõe, assim, um “tom 

imperativo”, que faz com que a criança adote postura de respeito frente ao professor.  

O autor supracitado explica ainda que 

 

A liberdade é filha da autoridade bem compreendida. Porque ser livre 

não é fazer o que queira; é ser-se senhor de si, saber agir pela razão, 

praticando o dever. Ora, é justamente com o objetivo de dotar a 

criança desse domínio de si mesma que a autoridade do mestre deve 

ser empregada. A autoridade do mesmo não é mais que a autoridade 

do dever e da razão (DURKHEIM, 1978, p.56). 

 

Ora, em Weber, o papel do professor e da educação toma rumos diferentes: a 

ética torna-se elemento para análise do processo de construção e transmissão do 

conhecimento. Neste sentido, de acordo com Carvalho (2005, p.106), 

 

Weber considera que professor, se quiser permanecer nos limites da 

honestidade intelectual, deve ter a consciência de que não é possível 

ter o domínio das rodas da história, fazendo-as girar de acordo com os 

seus desejos. Deve garantir e respeitar a autonomia decisória dos 

estudantes e, não sendo arrogante, não educá-los dentro das crenças e 

pontos de vista que considera essenciais para ele (CARVALHO, 2005, 

p.106). 

 

 

 Com base nestas reflexões de Carvalho sobre as contribuições weberianas para 

pensar a prática de ensino, podemos afirmar que o professor é um expositor da 

realidade, estimulador do aluno, a quem o cabe refletir sobre a realidade e fazer suas 

considerações. Dentro desses limites, o professor tanto quanto o pesquisador devem 

evitar emitir “juízo de valor”, pois numa leitura weberiana “a dignidade acadêmica está 

em fazer com que os jovens possam resolver os seus problemas em conformidade com 



 

 

os ditames de sua consciência e não por sugestão do professor, Estado ou Igreja” 

(CARVALHO, 2005, p.107).  

 Embora, Durkheim aponte também que “o mestre faltará aos deveres quando 

empregue a autoridade de que dispõe para atrair seus alunos à rotina de seus preceitos 

pessoais, por mais justificados que lhe pareçam”. Diferentemente de Weber, Durkheim 

afirma que existem na base da civilização princípios que são comuns a todos, e que 

estes devem ser ensinados na escola fazendo com que a criança os respeite, sendo 

atribuído ao Estado “a função de proteger esses princípios essenciais, fazê-los ensinar 

em suas escolas” (DURKHEIM, 1978, p. 49). Nestas condições, interessa saber formas 

de agir na sociedade e não necessariamente de conteúdos. 

 Ao contrário de Weber, Durkheim prega uma relação direta entre a educação e 

as demandas geradas na “sociedade política”, das quais determinam o tipo de educação 

a ser dada de acordo com os papeis sociais a ser desenvolvidos. 

 A interferência de outras esferas da sociedade: família, Estado, Igreja e mercado, 

na educação, sozinha, não cria elementos de determinação sobre a ação do docente em 

sala de aula, já que este é um sujeito histórico, de acordo com Weber. 

 

3.2- Saber docente: entre universais e especificidades 

 

 De fato, tanto Durkheim quanto Weber faz considerações importantes sobre a 

prática de ensino, sem cair no que Tardif vai chamar de sociologismo. Esses autores 

percebem que o ser é formado não somente de suas individualidades, mas também das 

interações sociais. Embora, no caso de Durkheim, por conta de sua aproximação com o 

positivismo, a presença do sujeito fique sufocada pelas forças produzidas socialmente, 

mas o mesmo admite que somos formados de um “ser social” e de um “ser individual”. 

O “professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função 

consiste em transmitir esse saber a outros”. No entanto, esses saberes são provenientes 

de várias fontes, que vão desde e processo de formação acadêmica até aos saberes 

adquiridos na prática de ensino.   (TARDIFF, 2008, p.31). 

 Tardif (2008, p.11) ,numa belíssima introdução sobre a problemática da prática 

de ensino e dos saberes que permeiam essa prática, ressalta que o trabalho docente não é 

nem pura representação do professor (mentalismo), nem pura determinação social 

(sociologismo). 



 

 

 Dentre os cinco motivos que fazem Tardif  compreender que os saberes docentes 

tem uma “natureza social”, gostaria de destacar os seguintes: “os professores ensinam (o 

“saber-ensinar”) evoluem com o tempo e as mudanças sociais. No campo da pedagogia, 

o que era “verdadeiro”, “útil” e bom ontem já não é mais hoje”(p.13). O segundo 

motivo, tão importante quanto o anterior, é que o saber docente é adquirido num 

“contexto de uma socialização profissional”.  

 Do mesmo ponto de vista, Charlot (2007, p.44) argumenta que o “trabalho de 

apropriação do patrimônio humano é o que chamamos de educação. Esta é uma 

aventura de humanização, de socialização, de singularização: a educação leva ao ser 

humano, ao membro de uma sociedade e de uma cultura, ao sujeito singular”. Nós 

somos constituídos de uma relação e interação entre o eu e o outro. 

 De acordo com as formulações teóricas de Tardif (2008, p. 15) “o saber dos 

professores é profundamente social e é ao, mesmo tempo, o saber dos atores individuais 

que possuem e o incorporam à sua prática profissional para a ela adaptá-lo e para 

transformá-lo”. 

 Ao tratar de uma problemática semelhante a que Tardif aborda, Pimenta (2007, 

p.18-19) mostra que a identidade profissional do professor se dá no processo de 

construção histórica, da qual o sujeito faz parte, logo o que se considerava um bom 

professor ontem, já não é considerado bom hoje. De modo que cada geração, cada 

contexto histórico exige um profissional diferente. Conforme Pimenta (2007, p.19), 

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 

social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 

profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 

Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos 

às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 

práticas, da análise sistemática da prática à luz das teorias existentes, 

da construção de novas teorias. Constrói-se também pelo significado 

que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente 

no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no 

mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 

saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o 

ser professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros 

professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos 

(PIMENTA, 2007, p.19). 

 



 

 

  Ora, o ser professor é construído das relações com o eu e o mundo, do individual 

e do coletivo, e nessa relação não podemos visualizar o isolamento do eu ou do mundo 

(outro), pois eles estão entrelaçados. 

 Segundo Tardif (2002, p. 68), “uma boa parte do que os professores sabem sobre 

o ensino, sobre os papeis do professor e sobre como ensinar, provém de sua própria 

história de vida, principalmente de sua socialização enquanto alunos”. Isso confirma a 

natureza social do trabalho docente. 

 Tanto Tardif (2002) quanto Pimenta (2007) nomeia, como um dos saberes da 

docência, os saberes experienciais. Pimenta (2007, p.20-21), contudo, elenca três níveis 

em que os saberes experiências aparecem: experiência de ver o professor, enquanto 

aluno; experiência de conhecer as diferentes configurações e lugares do professor no 

curso da história; experiência de ser professor. Ibid faz essa análise, quando define o 

que os alunos que chegam as graduações sabem sobre o que é ser professor. Este último 

nível de experiência que ela aponta, pode ser entendido em dois contextos: experiência 

adquirida de forma precária, antes de o aluno ter o curso superior, estar em sala de aula; 

e as experiências construídas no cotidiano docente, através de um processo de reflexão 

permanente. 

 Numa discussão sistemática sobre a didática, Libânio (1994, p. 80) entende que 

ensino “tem como função principal assegurar o processo de transmissão e assimilação 

dos conteúdos do saber escolar e, através desse processo, o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas dos alunos”. Vejamos as características que ele destaca no 

processo de ensino: 

 

a) o ensino é um processo, ou seja, caracteriza-se pelo 

desenvolvimento e transformação progressiva das capacidades 

intelectuais dos alunos em direção ao domínio dos conhecimentos e 

habilidades, e sua aplicação. Por isso, obedece a uma direção, 

orientando-se para objetivos conscientemente definidos; implica 

passos gradativos, de acordo com critérios de idade e preparo dos 

alunos. O desdobramento desse processo tem um caráter intencional e 

sistemático, em virtude do qual são requeridas as tarefas docentes de 

planejamento, direção das atividades de ensino e aprendizagem e 

avaliação. 

b) O processo de ensino visa alcançar determinados resultados em 

termos de domínio de conhecimentos, habilidades, hábitos, atitudes, 

convicções e de desenvolvimento das capacidades cognitivas dos 

alunos (LIBÂNIO, 1994, p. 80). 



 

 

 

 Para Tardif (2002), “ensinar é agir com os outros seres humanos; é saber agir 

com outros seres humanos que sabem que lhes ensino; é saber que ensino a outros seres 

humanos que sabem que sou professor, etc.” Parece óbvio o conceito de ensino trazido 

por ele, mas reflete especificamente sobre a natureza social da ação educativa: agir com 

o outro. Eis aqui o que Charlot (2005) chama de um universal das situações de ensino. 

Para Charlot (2005, p.76-78), existem nas situações de ensino características que 

podem ser consideradas universais: a) educabilidade: “cada um se educa por um 

movimento interno, o que só pode ser feito porque ele encontra um mundo humano já 

aí, que o educa; b) permanente atividade intelectual do aluno: “só se pode ensinar a 

alguém que aceita aprender, ou seja, que aceita investir-se intelectualmente”; c) educar 

pressupõe uma relação com o outro: o “outro é um conjunto de valores, de objetos 

intelectuais de práticas, etc.; é também outro ser humano (ou vários)”; d) “o ensino não 

transmite „o‟ um patrimônio humano, ele transmite uma parte deste, em formas 

específicas”; e) a instituição gere: “o professor, enfim, ensina em uma instituição 

estando sob controle e o olhar de autoridades hierárquicas e de colegas, com restrições 

de espaço, de tempo, de recursos”. 

 Ao tratarmos dos condicionantes da prática docente, não podemos ignorar que o 

professor “é um agente social, mas também um agente cultural [...] e ao mesmo tempo 

em que contribui para a reprodução cultural, transmiti saberes, instrui, educa, forma. 

Não se pode socializar sem que disso, ao mesmo tempo, resulte certa forma do homem e 

do sujeito” Charlot (2005, p. 82).  

 Tardiff (2005), por sua vez, ao mostrar as especificidades do trabalho docente 

salienta que não se pode fazer uma análise deste sem situá-lo no espaço, privilegiado de 

sua ação (classe), na escola e na sociedade como um todo. À medida que ele faz essa 

contextualização, mostra-nos como a escola, através do seu conjunto de regras, 

objetivos, ideias e programas influencia, condiciona e impacta o trabalho docente.  

No entanto, o trabalho pedagógico, segundo Tardiff (2005), nem é totalmente 

autônomo, nem totalmente condicionado, pois embora a burocratização da escola e das 

atividades atribuídas ao professor seja uma constante, em sala de aula (classe) existe um 

momento em que o professor e aluno interagem num ambiente “solitário”.  

Essas leituras levam-nos a compreender, tratando das práticas educativas 

desenvolvidas no Pré-Universitário SEED, que não podemos deixar de analisar e refletir 



 

 

sobre os princípios políticos e metodológicos que permeiam o projeto do programa 

deste Pré-Universitário, para observar de que forma eles estão ou não presentes nas 

ações cotidianas dos professores, como também se faz importante mencionar o espaço 

em que o professor atua. 

 

3.3 - Organização Didática dos pré-vestibulares populares: diferenças e 

especificidades 

 

Em sua maioria, as pessoas que fazem a prova do vestibular passaram por algum 

cursinho preparatório. No entanto, nem todos passam por um pré-vestibular popular. 

Mas, afinal, como são organizados os cursos pré-vestibulares, quando destinados às 

minorias étnicas e sociais? Existe alguma especificidade em termos de matéria e/ou 

metodologia? 

Parece-me arisco esse tipo de pergunta, pois subtende que deveria existir uma 

metodologia específica, quando se trata de educação ofertada para o pobre ou negro. 

Assim, perguntou-me certa vez uma professora, ao ler esse questionamento. Mas, 

existe, de fato, uma especificidade metodológica e/ou curricular, quando se trata de pré-

vestibulares populares? Ou quando se trata de educação popular? Existem sim, práticas 

de ensino diferenciadas e direcionadas a determinado público, em função dos objetivos 

a serem alcançados. Isso ocorre não porque deve haver um curso para pobre e outro para 

a elite, e sim, porque para se alcançar o objetivo final tem que romper com algumas 

verdades que foram naturalizadas na cabeça daquele público: “não posso fazer cursos de 

alta concorrência, pois não passo”; “não posso fazer determinado curso, pois não posso 

arcar com as despesas”; “existem cargos ou posições específicas que posso ou não 

ocupar na sociedade”; “minha vida é desta forma, por que Deus quis assim”. 

Podemos observar, também, outros aspectos importantes. Existe uma diferença  

em termos de metodologia e organização curricular entre prática de ensino em educação 

popular emergente dos movimentos sociais e educação popular ofertada ou financiada 

pelo Estado. 

Para entender essa problemática e responder e/ou problematizar uma das nossas 

questões de pesquisa: Há uma relação entre o fato de tratar-se de um pré-vestibular 

popular e a definição de metodologias de ensino, ou de conteúdo? Cito abaixo a 

organização dos pré-vestibulares do Programa Conexões de Saberes/UFS e a 



 

 

organização curricular do primeiro pré-vestibular popular do Brasil, o PVNC para, 

somente depois, apresentar a organização curricular do Pré-Universitário SEED. 

Os dois primeiros pré-vestibulares citados enfatizam às questões políticas, 

enquanto componente integrante de um currículo oculto, sendo a necessidade de 

desvelamento da realidade, uma questão necessária para romper com as barreiras sociais 

e como uma forma de mobilizar os estudantes a lutarem contra as desigualdades sociais 

e a percebê-las, enquanto algo imposto e não natural. 

Segundo Freire, a conscientização “implica a substituição da esfera espontânea 

de apreensão da realidade por uma esfera crítica em que a realidade se apresenta, agora, 

como objeto cognoscível, em que o homem assume uma posição epistemológica, em 

que o homem busca conhecer” (FREIRE, 1979, p. 96). 

Deste modo, Freire entende a educação como instrumento que pode possibilitar 

a libertação do homem, à medida que ela priorize o desvelamento ou tomada de 

conscientização da realidade vivida, que permita o homem conhecer a si mesmo e ao 

mundo em que vive. Encontramos nas palavras de Freire uma característica da educação 

popular: pretende ser crítica. 

A dimensão política é, de fato, uma característica importante, quando se trata de 

educação popular. Diria ainda, numa perspectiva freiriana, que não existe prática 

educativa sem prática política descolada de tomada de decisão, sem posicionamento e 

escolha, já que não existe neutralidade no ato educativo.  

A dimensão política é apontada na proposta do pré-vestibular popular 

desenvolvido pelo Conexões de Saberes/UFS. De acordo com análises feitas pelos 

professores/bolsistas do pré:  

 

A visão que essas comunidades tinham antes da participação do pré-

vestibular popular era de sobrevivência. A entrada desse eixo na 

comunidade possibilitou visualizar um futuro diferente com mais 

possibilidades e melhores condições. Trouxe também à tona o desejo 

de mudança não só da própria condição de vida, mas da família e do 

grupo como um todo (SOUZA et al., 2007, p.178). 

 

Ora, as matérias ofertadas pelo pré-vestibular do Conexões de Saberes/UFS são 

aquelas requeridas pelo vestibular da UFS. No entanto, eram ofertadas atividades 

paralelas e posteriores, a exemplo de oficinas de formação política. Esses momentos 

parecem específicos para tratar de temáticas relacionadas a políticas de ações 



 

 

afirmativas, sendo que eram debates necessários para refletir sobre a realidade em que 

vivem e os embates teóricos a respeito da temática. 

Essa prática de reuniões para discussões tem influências da pedagogia 

libertadora de Freire, na qual processos educativos priorizam o diálogo e a reflexão. O 

seu método não tem como principal propósito transmitir conteúdos, mas permitir que o 

educando refletisse e criticasse sua realidade, que leia, interprete e intervenha em seu 

mundo. 

Diante do conjunto de relatos reunidos nos livros: “Conexões de Saberes: um 

desafio, uma aventura, uma promessa; “a formação de professores pela pesquisa...” 

podemos observar que a dimensão política está presente no discurso e ações dos 

professores/bolsistas do pré- vestibular do Conexões de Saberes.  

Ao descrever e analisar a prática deste pré-vestibular , os bolsistas afirmam que 

as comunidades populares têm dificuldade de visualizar formas para melhorar suas 

vidas. Assim, colocam os bolsistas:  

 

O trabalho desenvolvido nessas comunidades é extremamente 

importante tanto pela conscientização dessas pessoas de que elas são 

capazes de mudarem suas vidas e que são donas de suas próprias 

histórias, como também pela transmissão do conhecimentos e 

informações quase sempre dificultadas pelos sistemas envolvidos 

(SANTOS et al., 2007, p.178). 

 

 A preocupação com a diversidade e cultura das comunidades também são 

observadas na organização das disciplinas: Português, Redação, Literatura que, segundo 

professoras desse pré-vestibular, houve a preocupação em refletir sobre as variedades 

lingüísticas, de maneira que o ensino de Língua Portuguesa não seja mais um espaço 

para reforçar preconceitos lingüísticos, mas que por ora, havia a necessidade do domínio 

da língua culta para o aprimoramento da escrita (SILVEIRA et al., 2007, 164-174). 

 Além de lecionar, os discursos mostram a necessidade de trabalhar o respeito à 

diversidade, os problemas sociais e locais da comunidade. Portanto, isso atribui ao 

respectivo pré-vestibular características que se sobressaem diante de preparar os alunos 

para além do ingresso no ensino superior. São especificidades do programa que 

preparam esses alunos, inclusive, para enfrentar os desafios acadêmicos, ou seja,  

prepararam militantes. 



 

 

 Com essa mesma perspectiva, só que em estrutura diferenciadas e com maior 

abrangência, os PVNC‟s também adotam no seu currículo a dimensão política. 

Começamos pelo pré-vestibular do Conexões de Saberes, por ser uma realidade mais 

próxima do nosso objeto de pesquisa, mas pelo que tenho lido, todo movimento de 

proliferação dos pré-vestibulares populares nos anos de 1900 e 2000 tem inspiração nos 

PVNC‟s.  

 

O movimento de pré-vestibulares populares, que surgiu como 

desdobramento do trabalho do PVNC, atualmente comporta milhares 

de cursos em todo o Brasil. Outras redes foram criadas e se 

nacionalizaram, como a Educafro (Educação e Cidadania para os 

Afro-Descendentes e Carentes, que atua nos Estados do Rio de 

janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, com mais de 190 

núcleos e quase 10.000 alunos) e o Movimento do Sem Universidade 

(MSU), que está estruturado em 10 Estados- Bahia, Distrito Federal, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio Grande do 

Norte, Rio de Janeiro e Tocantins são citados em sua página na 

internet) além de milhares de núcleos que atuam “isoladamente” em 

todo o país (SANTOS, 2005, p.231-232).  

 

 O PVNC, como mostrou o capítulo anterior, é motivado um por um conjunto de 

discussão contra o racismo e a desigualdade de acesso ao ensino superior. Essa 

característica é, de fato, uma especificidade da prática de ensino em pré-vestibulares 

popular, por ter um conjunto de intenções e objetos que levam a essa discussão. Se 

passarmos a fazer uma leitura mais abrangente do movimento educacional nos anos 

2000, especialmente, o debate sobre acesso ao ensino superior e o preconceito racial, os 

quais têm sido pauta, inclusive, do próprio Ministério da Educação. Observa-se que este 

reuniu um conjunto de ações que vão nessa direção e abraçam a discussão alavancada 

pelos movimentos sociais. 

 Um exemplo de iniciativa financiada pelo MEC é o programa Conexões de 

Saberes
9
, que teve como inspiração a Rede de Universitários de Espaços Populares, 

ação formulada em 2002 pelo Observatório da Favela do Rio de Janeiro (2007, p.17).  

                                                           
9
 Em Sergipe, o programa Conexões de Saberes (no projeto 2006) tem dentre seus objetivos: “- elaborar 

estudos, pesquisas e diagnósticos sobre as condições de acesso e permanência dos universitários de 

origem popular na UFS, sobre o perfil das comunidades e grupos populares da área de abrangência do 

projeto, para identificação de impacto das políticas públicas; - promover ações afirmativas com a criação 

de oportunidades de utilização das tecnologias da informação e comunicação, através de cursos de 

inclusão digital e de curso pré-vestibular popular para acesso ao ensino superiores oferecidos na UFS” 

(SILVA, 2007, p. 21-22). 



 

 

De acordo com Santos (2005, p. 232), “os pré-vestibulares populares tencionam 

e questionam a elitização da universidade brasileira, pautando sua democratização, e o 

fazem vinculando-a a questão racial como uma dimensão fundamental e indissociável”. 

O autor faz referência, principalmente aos PVNCs que trazem, enquanto bandeira de 

discussão as questões raciais.  

 Essas características tão peculiares são decorrentes da organização inicial deste 

pré-vestibular e do conjunto ideológico que deu origem a tais práticas. Nesta 

perspectiva, Santos (2005, p. 232) ressalta que 

 

A construção do movimento Pré-Vestibular para Negros e Carentes 

(PVNC) é um desdobramento de um conjunto de estratégias do 

Movimento Negro nas décadas de 1970 e 1980, dentre as quais 

podemos destacar a escolarização dos negros como processo de 

construção de novas lideranças e fortalecimento de outras lideranças, e 

a captação de militantes de luta anti-racismo em diferentes espaços de 

luta e intervenção social, que vai legar a este novo movimento (o pré-

vestibular) uma cultura de convergência, hibridação de valores, 

leituras do social e formas de atuar. 

 

Percebe que esse pré-vestibular (PVNC) reúne grupos que já problematizavam 

em outros espaços e grupos. A discussão sobre o racismo e o pré-vestibular tornou-se 

mais um espaço de legitimação. Pois, esta não é somente para discussões, mas de ações 

para mudar a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4- ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

  

O saber não é algo que possa ser encontrado após uma longa busca e sobre o 

qual teremos, depois, posse definitiva. Se é verdade que todos os homens 

necessitam de informações e instrumentos básicos para se iniciarem na 

“busca” do conhecimento, é também verdade que essa “busca” jamais 

cessará: quanto mais se abrir o campo do conhecimento, maior será também a 

percepção da própria ignorância (GADOTTI, 1994, p.40). 

 

A pesquisa em educação passa por um momento de construção e de 

consolidação. Como podemos perceber, há uma multiplicidade de interpretação da 

realidade nas ciências humanas como todo.  

O mergulho nas discussões metodológicas e epistemológicas da pesquisa leva a 

refletir e reelaborar vários conceitos, no que diz respeito à metodologia da pesquisa. 

Certamente, quando se propõe um mergulho coletivo entre pesquisador e o seu objeto 

de estudo, os impactos são muito mais profundos do que se imagina, pois essa tarefa faz 

com que o pesquisador tenha o primeiro momento de intimidade, com o seu objeto que 

vai além do contato artificial, elevando-o a um estágio de definição e reflexão sobre os 

caminhos que pretende seguir na pesquisa. 

Entretanto, a fenomenologia apresenta-se como o referencial de maior peso para 

respondermos as questões norteadoras desta pesquisa. Deixando aberta a possibilidade 

de diálogo com outras áreas do conhecimento, para melhor descrevermos e entendermos 

o objeto aqui apresentado. 

Este momento de reflexão permite, sobretudo, melhor delimitar e construir o 

objeto de pesquisa, a prática de ensino no Pré-Uni, de modo a perceber alguns 

condicionantes e limitações das abordagens teóricas e metodológicas. Para, além disso, 

compreender melhor o debate sobre a produção de conhecimento em torno das ciências 

humanas, principalmente da educação. 

 Com caráter introdutório, responderemos a perguntas, geralmente, feitas por 

todos aqueles que estão iniciando a sua caminha da pesquisa e que, de certo, foram 

importantes para a construção deste objeto de estudo: o que é pesquisa? O que é 

conhecimento científico? O que podemos entender como conhecimento do senso 



 

 

comum? Esclarecermos essas questões foi importante para ajustar nossa questão de 

pesquisa. 

 

4.1 Conceitos iniciais: pesquisa, conhecimento científico, conhecimento do senso 

comum 

  

 De uma maneira geral, a pesquisa pode ser entendida como “o ato pelo qual 

procuramos obter conhecimento sobre alguma coisa”. No entanto, do ponto de vista 

mais restrito, em se tratando da construção de conhecimento científico, a pesquisa tem 

dimensão mais específica. Nesta dimensão, ela busca “um conhecimento que ultrapasse 

nosso entendimento imediato na explicação ou na compreensão da realidade que 

observamos” (GATTI, 2002, p. 09). 

Ao tratar do conceito de pesquisa, Minayo coloca de maneira muito 

esclarecedora que a pesquisa é a: 

 

atividade básica das Ciências na sua indagação e descoberta da 

realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que 

define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 

fazendo uma combinação particular entre teoria e dados (MINAYO, 

1999, p.23). 

 

 Bernadete Gatti, por sua vez, considera que “estamos fazendo pesquisa para 

construir o que entendemos por ciência, ou seja, tentando elaborar um conjunto 

estruturado de conhecimentos que nos permita o mundo das coisas e dos homens que 

nos revela nebulosamente ou sob uma aparência caótica” (GATTI, 2002, p. 10).  

 Nestes dois conceitos, ressalta-se uma questão básica da pesquisa hoje: o 

conhecimento produzido pelo homem, através da pesquisa, não é uma verdade absoluta, 

logo não está esgotado. 

 A pesquisa constitui-se de três elementos básicos: uma pergunta, os 

procedimentos para chegar a uma resposta e os indicadores de confiabilidade. Alguns 

teóricos da pesquisa-ação, por exemplo, argumentam que a pergunta constroi-se no 

processo da pesquisa, mas ela não deixa de existir (LUNA, 2001, p. 27). 



 

 

Falar em pesquisar implica em querer romper com o imediato, a imagem 

primeira da realidade. De acordo com Bachelard, a construção do espírito científico se 

dá através de um processo de ruptura epistemológica, em cujo primeiro obstáculo a ser 

ultrapassado é o senso comum (BACHELARD, 1996, p. 18).  “Para o espírito 

científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode 

haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído 

(BACHELARD, 1996, p.18).  

 Bachelard, no livro a Formação do espírito científico, afirma ainda que a 

inércia diante das questões do senso comum transforma-se em um “obstáculo 

epistemológico” que impede o sujeito cognoscente de analisar, problematizar e 

compreender os fatos (práticas do dia-a-dia) de forma científica.  

 Deste mesmo ângulo de pensamento, Gatti afirma que 

o senso comum é indisciplinar e imetódico; não resulta de uma prática 

especificamente orientada para o produzir; reproduz-se 

espontaneamente no suceder cotidiano da vida. O senso comum aceita 

o que existe tal como existe; privilegia a ação que não produza 

rupturas significativas no real. Por último, o senso comum é retórico e 

metafórico; não ensina, persuade (SANTOS, 1987, p. 56). 

 

 O obstáculo na produção do conhecimento científico não se instala somente 

diante do senso comum, mas também quando os conhecimentos produzidos pela ciência 

deixam de ser questionados. De tal forma que “um obstáculo epistemológico se incrusta 

no conhecimento não questionado. Hábitos intelectuais que foram úteis e sadios podem, 

com o tempo, entravar a pesquisa” (BACHELARD, 1996, p. 19). 

 Nesta perspectiva, Bachelard coloca que (1996) “o homem movido pelo espírito 

científico deseja saber, mas para, imediatamente, melhor questionar”. Deste modo, não 

cabe ao cientista tornar-se um formulador de resposta, mas de perguntas, já que é esta 

quem move a produção de conhecimento. 

 

4.2 - Do método: a fenomenologia  

 

A fenomenologia surge em meio ao grande contingente de interrogações sobre 

um método que desse conta de interpretar os fenômenos sociais dentro de sua 



 

 

complexidade. A procura também de uma forma explicativa e investigativa própria para 

a metodologia da pesquisa nas ciências humanas. 

A fenomenologia, enquanto orientação teórica metodológica, aponta caminhos 

para a investigação da realidade. São teóricos que recebem maior destaque neste campo: 

O alemão Husserl, os franceses Merleau-Ponty, Sartre e Ricoeur. No entanto, recorre-se 

aos dois primeiros e aos seus comentadores para melhor entender o método que 

escolhido para orientar essa pesquisa. 

Husserl, no livro A ideia da fenomenologia, esclarece e problematiza o método e 

o conceito de fenomenologia. Ele diz de forma sintética que “a fenomenologia é a 

doutrina universal da essência, em que se integra a ciência da essência do 

conhecimento” (HUSSERL, 1990, p. 22). De início, ele já aponta a “essência” como 

uma categoria fundamental da fenomenologia, deixando evidente que esta é sua 

principal preocupação: buscar a essência dos fenômenos, sendo esta uma das 

características que diferencia a fenomenologia de outras correntes teórico-

metodológicas.  

Num segundo momento, ele traz à tona os elementos constitutivos dos objetos 

com os quais a fenomenologia está preocupada. Segundo o autor supracitado, 

a fenomenologia do conhecimento é ciência dos fenômenos 

cognoscitivos neste duplo sentido: ciência dos conhecimentos como 

fenômenos (Erscheinungen), manifestações, atos da consciência em 

que se exibem, se tornam conscientes, passiva ou activamente, estas e 

aquelas objetividades; e, por outro lado, ciência destas objetividades 

enquanto a si mesmas se exibem deste modo (HUSSERL , 1990, p. 

34-35). 

 

Numa perspectiva husserliana, podemos ainda dizer que a “fenomenologia 

designa uma ciência, uma conexão de disciplinas científicas; mas, ao mesmo tempo e 

acima de tudo, „fenomenologia‟ designa um método e uma atitude intelectual: a atitude 

intelectual especificamente filosófica, o método especificamente filosófico” 

(HUSSERL, 1990, p. 46). 

No que diz respeito à investigação fenomenológica e aos seus objetos, Husserl 

entende que “toda investigação de essência é manifestamente, na realidade, investigação 

genérica. O fenômeno cognitivo singular que, no fluxo da consciência, vem e 

desaparece, não é o objeto da averiguação fenomenológica” (HUSSERL, 1990, p. 84) 



 

 

Numa sintética tentativa de esclarecer as definições de fenomenologia presentes 

na literatura, Triviños destaca um conceito de fenomenologia de Merleau-Ponty, o qual 

entende que: 

fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, 

segundo ela, tornam a definir essências: a essência da percepção, a 

essência da consciência, por exemplo. Mas também a fenomenologia é 

uma filosofia que substitui as essências na existência e não pensa que 

se possa compreender o homem e o mundo de outra forma senão a 

partir de sua „facticidade‟. É uma filosofia transcendental que coloca 

em „suspenso‟, para compreendê-las, as afirmações da atitude natural, 

mas também uma filosofia segundo a qual o mundo está sempre „aí‟, 

antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço está 

em reencontrar esse contato ingênuo com o mundo para lhe dar enfim 

um status filosófico. É ambição de uma filosofia que se pretende ser 

uma „ciência exata‟, mas também uma exposição do espaço, do tempo 

e do „mundo vivido‟. É o ensaio de uma descrição direta de nossa 

experiência tal como ela é, sem nenhuma consideração com sua 

gênese psicológica e com as explicações causais que o sábio, o 

historiador ou o sociólogo podem fornecer dela (TRIVIÑOS, 2008, 

p.43). 

 

De acordo com Triviños e com base nas leituras que realizei de Husserl, pode-se 

afirmar que o conceito de fenomenologia apresenta-se de forma bem mais completa em 

Merleau- Ponty do que em Husserl, pois ele elucida ideias básicas da fenomenologia de 

forma clara sem desprezar a produção que existe na área. 

 Na contemporaneidade, a fenomenologia tem sofrido sérias críticas por não 

colocar no centro de suas pretensões a “historicidade dos fenômenos”, levando alguns 

teóricos a classificá-la como conservadora e semelhante ao positivo, já que ela estuda a 

realidade com o objetivo de descrevê-la. Pautar-se, exclusivamente, nessa característica 

não suficiente para caracterizar a fenomenologia como conservadora, pois ao contrário 

do positivismo que buscou a reificação do conhecimento, transformando-o num 

“mundo objeto”, de “coisas”, a fenomenologia, por outro lado, enfatiza a experiência 

pura do sujeito, mostrando a importância do sujeito no processo de construção do 

conhecimento (TRIVIÑOS, 2008, p. 47-48). 

Com base nas ideias de Merleau-Ponty, Rezende (1990, p.19) afirma que o 

mundo e o homem devem ser percebidos em suas estruturas e interligados de forma 

intencional. De modo que Merleau-Ponty não trata de um sujeito transcendental como 

em Husserl, mas de um sujeito engajado no mundo, “sendo a intencionalidade sua 

experiência constitutiva”. 



 

 

 Do que foi dito, podemos acrescentar que a fenomenologia não propõe uma 

dicotomização entre sujeito e objeto, já que o ato de conhecer implica na 

intencionalidade da consciência dirigida a um objeto. E que ela se preocupa em buscar a 

essência do fenômeno, através de uma redução fenomenológica, sem necessariamente 

isolar-se de outras abordagens epistemológicas com as quais pode dialogar. 

A fenomenologia é discursiva e busca descrever uma essência existencial. Neste 

sentido, Rezende (1990, p.18) afirma que:  

 

o discurso fenomenológico pretende corresponder à encarnação do 

sentido em seus diversos lugares de manifestação através da história. 

Uma palavra, uma frase, uma definição nunca poderão dizer o que há 

a dizer. Temos necessariamente de recorrer ao discurso para nos 

aproximarmos o mais possível da densidade semântica do fenômeno 

humano. 

  

 A fenomenologia revela-se enquanto um método complexo, que tem sustentação, 

argumentos, caminho importantes para compreender o objeto de pesquisa em questão. De fato, 

essa busca pelas diversas manifestações do fenômeno é importante para perceber seus 

significados, relevância e pertinência, com o objetivo principal de valorizar o sentido. 

 

4.3 - Pesquisa qualitativa e quantitativa em educação 

 

Em meados do século XIX surge às ciências modernas, dentre as mudanças que 

causaram grandes modificações na estrutura da sociedade destacam-se: a Revolução 

Industrial e a Revolução Francesa.   

O processo de industrialização acompanhado de mudanças basilares na estrutura 

social: mudanças no meio de produção que, por sua vez, é repetitivo e fragmentado; 

urbanização das cidades, dentro dessa conjuntura o individualismo torna-se elemento 

necessário e indispensável; a nobreza perde poderes e a ascensão para a burguesia 

(classe emergente) ocorre um movimento crescente de mobilidade social. É neste 

contexto que surge às ciências humanas para tentar compreender e intervir na ordem 

social. Porém, é em meados do século seguinte que tal ciência se desenvolve, e se 

fortalece, no Brasil, tendo os anos 1930 e 1940 preocupações mais voltadas para 

sistematização da pesquisa. Nos anos 1950, as mudanças políticas e estruturais da 

sociedade suscitam pesquisas que caracterizam essa época nos anos 1970 com a 



 

 

chamada modernização da sociedade brasileira, marcado pelo capitalismo, expansão da 

indústria cultural e, começa a haver uma diversificação de pesquisas inclusive em área 

como a sociologia que até então não tinha muito espaço (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 

52-56). 

Minayo mostra que a abordagem qualitativa caracteriza-se por incorporar as 

questões significativas e da intencionalidade “inerentes aos atos, às relações, e às 

estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas” (MINAYO, 1999, p. 10). 

A construção do conceito verdadeiro nas ciências humanas é diferente das 

ciências naturais, pois estes não são passíveis de generalizações, replicação à medida 

que a realidade não é estática. Essa perspectiva de questionar a verdade como absoluta é 

aflorada nas ciências naturais também. Logo, ao invés de tentarem produzir leis, os 

pesquisadores dos novos paradigmas começam a falar em teoria e, ao invés de 

objetividade nas ciências humanas, é mais viável o conceito de objetivação, 

intersubjetividade,  pois cabe ao pesquisador intervir e delimitar o objeto a ser estudado, 

que implica em subjetividade (LAVILLE, DIONE, 1999, p. 35-40). 

Os novos paradigmas de conhecimento preocupam-se com a compreensão de 

um problema, com a validação da pesquisa, a superação de obstáculos para a 

compreensão da realidade. Dentro dessa discussão, surge a multidisciplinaridade como 

uma possibilidade de aprofundamento de objetos de determinadas área a partir de 

“aparelhos conceituais e analíticos”, técnicas, métodos e visões de outros campos de 

conhecimento (LAVILLE, DIONE, 1999, p. 44-5).  

 

frente à problemática da quantidade e da qualidade a dialética assume 

que a qualidade dos fatos e das relações sociais são suas propriedades 

inerentes, e que quantidade e qualidade são inseparáveis e 

interdependentes, ensejando-se assim a dissolução das dicotomias 

quantitativo/qualitativo, macro/micro, interioridade e exterioridade 

com que se debatem as diversas correntes sociológicas (MINAYO, 

1999, p. 10). 

 

Nas discussões em ciências sociais, a oposição qualitativo X quantitativo em 

também gera algumas polêmicas, mas os estudiosos contemporâneos mostram que não 

se deve desprezar uma ou outra abordagem, já que a depender da pesquisa a utilização 

de ambas podem contribuir para melhor capitação da realidade. No entanto, devem-se 

levar em consideração suas limitações. 



 

 

4.4 - Caracterização do campo empírico e sujeitos da pesquisa 

 

O campo empírico desta pesquisa são os pré-vestibulares organizados e 

mantidos pela Secretaria Estadual de Educação de Sergipe. Não tenho registros que 

possam comprovar quais os primeiros pré-vestibulares em Sergipe. Mas, diante de 

informações obtidas via DASE, através do formulário podemos afirmar que o Pré-Uni, 

antigo Pré-SEED, foi fundado no governo de Albano Franco em 2002, sendo ampliado 

pelo Governo de João Alves Filho no ano de 2003 e, por fim, transformando-se no 

Governo de Marcelo Déda em Programa de Assistência aos Alunos Vestibulandos da 

Rede Estadual de Ensino de Sergipe. É importante salientar que os professores em 

conversa informal confirmaram essas informações. Embora não tenhamos encontrado 

nenhum decreto ou projeto que comprovassem a idealização do pré-vestibular, os 

depoimentos nos forneceram alguns indícios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No mapa abaixo aparece a abrangência do Pré-Universitário SEED no Estado de 

Sergipe:     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do formulário aplicado à coordenação pedagógica do DASE no mês de setembro de 2010. 

 

Atualmente, o Pré-Uni abrange 18 municípios do Estado de Sergipe: Aracaju, 

Estância, Umbaúba, Boquim, Itabaiana, Lagarto, Ribeirópolis, Carmópolis, Capela, 



 

 

Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Propriá, Barra dos Coqueiros, Itaporanga 

d‟Ajuda, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Nossa Senhora da 

Glória. Abrangendo em um total de 34 polos, sendo que, somente 17 estão distribuídos 

nos bairros de Aracaju, 02 em Nossa Senhora do Socorro, 02 em São Cristóvão, e 01 

polo para cada cidade citada acima.   

Cada polo é constituído, respectivamente, por um coordenador e professores das 

diferentes disciplinas: Português, Matemática, História, Geografia, Redação, Biologia, 

Física, Química, Literatura e professor de línguas, já este, de acordo com a demanda, 

poderá ser de espanhol ou inglês. 

Logo, a população da pesquisa são os professores e a coordenação pedagógica 

do Pré-Uni. Trabalhamos com uma amostra intencional de 10 professores e uma 

coordenadora pedagógica do referido programa. Como uma forma de garantir o 

anonimato dos sujeitos da pesquisa, os professores são identificados por letra: A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J e a coordenadora pedagógica identificada com nome fictício de 

“Aurora”. De mesmo modo, não localizaremos os professores de acordo com os polos 

dos quais fazem parte, já que eles atuam em sua maioria em mais de um polo e, seria 

também, como uma forma de manter o anonimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Veja abaixo o perfil dos professores investigados 

 

Quadro 1- PERFIL DO PROFESSOR 

Ord. Sujeitos Sexo Faixa 

etária 

Vínculo 

Institucional 

Experiência 

em     pré-

vestibular 

Formação Nº de 

polos em 

que 

ensina 

01 A M 31 a 40 Estatutário  1 ano Geografia 

Gestão 

Escola 

6 

02 B F 41 a 50 Estatutário  9 anos Literatura
10

 - 

03 C F Mais 

de 50 

anos 

Estatutário 4 anos Português 3 

04 D M Mais 

de 50 

anos 

Estatutário Mais de 10 

anos 

Física  6 

05 E M 31 a 40 Estatutário 3 anos e meio Matemática 1 

06 F F 31 a 40 Estatutário 3 anos e meio Português 1 

07 G M 41 a 50 Estatutário 8 anos Matemática  1 

08 H M Mais 

de 50 

anos 

Estatutário 4 anos Física  1 

09 I M 31 a 40 Estatutário 7 anos História 1 

10 J M 31 a 40 Estatutário 4 anos Geografia 2 

Fonte: Questionários aplicados aos professores do Pré-Uni entre os meses de agosto e novembro de 2010.  

 Como podemos visualizar no quadro, todos os professores do Pré-Uni são 

estatutários. Pois, esta condição é uma prerrogativa para atuar no Pré-Uni, ou seja, ser 

professor efetivo (estatutário) da Rede Estadual de Ensino de Sergipe, de modo que o 

mesmo receba um adicional para lecionar no pré-vestibular. Outra questão importante 

para salientar é que não fora utilizado, como critério de seleção dos professores, a 

disciplina que eles lecionam, sendo nosso objetivo entender como está organizado o 

ensino neste pré-vestibular sem, necessariamente, focalizar as variações na forma de 

pensar e agir, a depender da área que os profissionais atuam. 
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 Essa professora é uma articuladora de disciplina. Tal função é atribuída a um professor de cada área 

para encaminhar questões que surge no decorrer do ano (autorizar a reprodução de um texto a ser 

acrescido no material do aluno, por exemplo). Embora, a professora em questão não esteja em sala de 

aula no momento, ela possui 9 anos de participação no Pré-Uni, sendo maior parte do tempo de atuação 

em sala de aula. 



 

 

4.5 - Tipo da pesquisa  

 

A ciência contemporânea e os novos paradigmas da pesquisa explicitam que as 

verdades são provisórias e que estamos sempre por descobrir algo sobre a realidade. 

Logo, nenhum método de pesquisa é capaz de captá-la em sua totalidade, embora 

estejam sempre almejando aproximar-se da mesma.  

De posse das reflexões realizadas sobre a metodologia da pesquisa e devido à 

especificidade do nosso objeto: “A prática de ensino no Pré-Universitário SEED”, 

utilizaremos uma abordagem de cunho qualitativo na coleta e análise dos dados. Tendo 

em vista que a abordagem qualitativa caracteriza-se, como mostramos anteriormente, 

por incorporar as questões significativas e da intencionalidade que são peculiares à 

existência humana (MINAYO, 1999). 

Desta forma, adotamos como referencial teórico epistemológico a 

fenomenologia, que nos orienta no trato com os instrumentos de coleta e na análise dos 

dados. Como já afirmamos em outras oportunidades a fenomenologia é um paradigma 

da ciência que tem como princípio a busca da essência dos fenômenos, a fim de captar o 

sentido. 

Diante desse entendimento, não cabe ao pesquisador descrever todo e qualquer 

acontecimento, pois deve haver uma preocupação com o significativo e a estrutura 

semântica do próprio fenômeno. Assim, cabe ao pesquisador retratar todos os aspectos 

presentes na estrutura “significativa do fenômeno”, entendo que é no “acontecimento 

que o sentido emerge como fenômeno”. No entanto, é necessário também estabelecer 

uma relação entre os aspectos fenomenal, como também entre estes e o contexto no qual 

se insere. A descrição busca dizer a estrutura fenomenal, em sua complexidade, onde 

reúne o “homem e o mundo, a existência e significação” (REZENDE, 1990, p.18-24). 

A essência das práticas educativas e a descrição fenomenal foram o alvo que 

buscamos atingir, ou melhor, é do que tentamos nos aproximamos. Descrever para 

explicitar a organização, a prática diária do professor que atua no Pré-Universitário 

SEED.  

Esta pesquisa é caracterizada como Estudo de Caso, em que a técnica de maior 

destaque é a entrevista, sendo que o foco da nossa pesquisa é o trabalho docente em sala 

de aula. 



 

 

De acordo com Triviños, o estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa de 

maior relevância no campo da educação. O autor define o estudo de caso como uma 

“categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente. 

Esta definição determina suas características que são dadas por duas circunstâncias, 

principalmente. Por um lado, a natureza e abrangência da unidade. Esta pode ser até um 

sujeito” (TRIVIÑOS, 2008, p. 133-134). 

Essa técnica tem sido muito utilizada pelas ciências humanas a fim de: 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos; 

b) descrever situações do contexto em que está sendo feita 

determinada situação;  

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em 

situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 

levantamentos e experimentos (GIL, 2006, p.54). 

  

Deste modo, temos como unidade de estudo o pré-vestibular popular organizado 

pela Secretaria de Educação do Estado de Sergipe. 

 

4.5.1 - Tipos de instrumentos e a coleta dos dados 

 

Entender os processos e práticas educativas que se dão num pré-vestibular não é 

algo simples. Necessita-se buscar um conjunto de aparatos teórico e metodológico que 

deem conta de se aproximar ao máximo da realidade que é tão instável e complexa. Para 

tentar dar conta desse objeto, inicialmente pensamos em trabalhar com três instrumentos 

de coleta: questionário, entrevista e observação participante, mas por conta das 

limitações financeira e de tempo, utilizamos apenas questionários, entrevistas e 

formulários. 

Na pesquisa qualitativa, é muito peculiar o uso de diversos instrumentos de 

coleta dados, podemos dizer que “observação (participante ou não), a entrevista em 

profundidade e análise de documentos são os mais utilizados, embora possam ser 

complementados por outras técnicas” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 

1998, p. 163). 

  

 



 

 

a) Questionário 

 

O questionário foi dividido em duas partes. Na parte I, buscamos traçar um perfil 

geral (idade, sexo, tempo de atuação em pré-vestibular) e características voltadas para a 

trajetória acadêmica e trajetória profissional dos docentes. A parte II foi dividida em 

dois momentos: ser professor de pré-vestibular e o fortalecimento dessa prática; 

aspectos metodológicos da prática de ensino em pré-vestibular. As perguntas focalizam 

a organização do trabalho docente: planejamento e metodologias. A fim de responder a 

algumas das questões de pesquisa: Como está organizado o trabalho docente no Pré-

Uni? Quais as especificidades da prática de ensino em pré-vestibular? Quais as 

concepções de prática educativa que norteiam as ações pedagógicas desses 

professores? Qual o papel do professor deste pré-vestibular? 

O questionário foi aplicado de diversas formas: nos polos do Pré-Uni (pré- 

universitário), na residência dos professores, em outros locais de trabalhos (escola) 

desses professores. Aceitaram responder ao questionário 12 professores, mas apenas 10 

devolveram o questionário preenchido. Os dados obtidos no questionário foram 

organizados em tabelas, levando em consideração a frenquência das respostas.  

O questionário é uma técnica de coleta de dados que possibilita fazer um 

levantamento estatístico (geral) da realidade investigada, além de possibilitar o 

“conhecimento direto da realidade”, “economia e rapidez” na coleta. Mas, apresenta 

certa limitação na pesquisa em ciências sociais, pois enfatiza “aspectos perceptivos”, 

tem “pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais”, “limita 

apreensão do processo de mudança” (GIL, 2006). 

 O questionário pode ser definido como uma “técnica de investigação composta 

por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 

tendo como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas, etc” (GIL, 2002, p. 124). 

 As principais vantagens do uso dos questionários são: a possibilidade de atingir 

grande número de pessoas, implica menores gastos, garante o anonimato das respostas, 

permite que as pessoas o respondam num momento em que julgarem mais conveniente; 

e não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado. As principais desvantagens são que, quando apresentado por escrito, 

excluem pessoas que não sabem ler, impede o auxílio de informante, o conhecimento 



 

 

das circunstâncias, envolve relativo número pequeno de perguntas, proporcionam 

resultados bastantes críticos em relação á objetividade, pois os itens têm significados 

diferentes para cada sujeito (GIL, 2002, p. 12). 

 Os dados obtidos através dos questionários foram organizados em tabelas, para 

uma melhor visualização das informações, entretanto algumas falas são apresentadas 

com o objetivo de discutir as temáticas que aparecem. 

   

B) Entrevista semi-estruturada 

 

Levando em consideração todos os aspectos levantados a respeito do uso de 

questionário, utilizaremos também entrevistas para confirmar algumas hipóteses que 

emerge da interpretação dos dados coletados via questionário.   

A entrevista pode ser conceituada também como um “processo de interação 

social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador tem por objetivo a obtenção 

de informações por parte de outro, o entrevistado” (HAGUETTE, 1990, p. 75). 

Além disso, poderão surgir no decorrer da pesquisa algumas questões que 

podem ser agregadas ao conjunto de questões inicialmente pensadas, dando liberdade ao 

entrevistado de expressar algo que as questões propostas pelo entrevistador não tenha 

contemplado (MOREIRA, 2004, p. 55). 

Destarte, fora elaborado um roteiro de possíveis perguntas para a entrevista, 

levando em conta os objetivos da pesquisa. Utilizamos a entrevista em dois momentos 

da pesquisa: a primeira entrevistada foi a coordenadora pedagógica do Pré-Uni, com o 

objetivo de obter informação sobre os objetivos, estrutura e função do Pré-Uni. Essa 

entrevista foi extremamente importante para refletir sobre o projeto do Pré-Universitário 

em questão, já que não foi possível ter acesso ao projeto escrito deste pré-vestibular. 

Num segundo momento, utilizamos essa técnica de coleta de dados com os professores 

para confirmar algumas afirmações que aparecem nos questionários, ao mesmo tempo 

em que esclarecemos, ampliamos o leque de possibilidades e depoimentos sobre essa 

prática de ensino.  

As entrevistas foram agendadas com antecipação e gravadas com permissão dos 

entrevistados (para gravar os depoimentos utilizamos um aparelho mp4). As entrevistas 

foram rigorosamente transcritas e arquivadas. 



 

 

No decorrer da coleta de dados, foram aplicados questionários a 10 professores 

do Pré-Universitário, como fora mencionado, sendo entrevistados 04. Destacam-se, 

como critério de escolha para a entrevista, os seguintes: maior tempo de atuação em pré-

vestibular, necessidade de esclarecimento de algumas questões do questionário e de 

confirmar possíveis conclusões, disponibilidade de tempo para dar a entrevista. Além 

desses instrumentos de coleta de dados, foi utilizado um formulário para coletar 

informações técnicas a respeito do programa de assistência estudantil, no qual o Pré-

Universitário está inserido. 

É importante salientar que a entrevista pode ser o principal instrumento de 

coleta, mas também ela pode está embutida na observação participante, de maneira 

informal. No entanto, neste trabalho, ela teve como função trazer à tona o discurso dos 

entrevistados, de suas concepções de práticas educativas, e das possíveis motivações no 

campo de atuação. 

De acordo com Mazzotti e Gewandsznajder (1998), no âmbito da pesquisa 

qualitativa as entrevistas:  

 

são muito pouco estruturadas, sem um fraseamento e uma ordem 

rigidamente estabelecidos para as perguntas, assemelhando-se muito a 

uma conversa. Tipicamente, o investigador está interessado em 

compreender o significado atribuído pelos sujeitos a eventos, 

situações, processos ou personagens que fazem parte de sua vida 

cotidiana (ALVES-MAZZOTTI ; GEWANDSZNAJDER, 1998,  

p.168). 

 

A entrevista deve baseia-se em um processo reflexivo e de interação. Desta 

forma, “o pesquisador deve estar atento não só a fala do entrevistado, mas também ao 

seu meio. Este inclui os diversos aspectos do ambiente físico e social, e também as 

interações que o entrevistado estabelece durante a situação de entrevista” 

(SZYMANSKI, 2002, p.72). 

Ora, torna-se perceptível que o trabalhado com entrevista leva-nos para o 

caminho, do sentido que o professores atribuem a sua prática e como eles a expressam. 

Contudo, os depoimentos obtidos por meio da entrevista foram organizados em fichas 

por questão de pesquisa. Cada ficha reuniu um conjunto de falas que respondem as 

questões desta pesquisa. Em outro bloco de fichas, fora organizado por temáticas 

relevantes que apareceram nas falas dos sujeitos da pesquisa. 

 



 

 

C) Formulário 

 

Além do uso de entrevista, aplicamos um formulário para obter as informações 

técnicas a respeito do Pré-Universitário SEED. Dados sobre número de polos, 

composição da equipe administrativa e pedagógica do Programa de Assistência ao 

Aluno Vestibulando da Rede Estadual de Ensino de Sergipe, ações, número total de 

professores que compõem a equipe do Pré-Universitário, números de vagas números de 

coordenadores de polo, através desses dados foi possível apresentar um mapa com a 

abrangência do Pré-Uni em Sergipe. 

 

4.5.2 Passo a passo da coleta de dados: impressões e dificuldades enfrentadas 

 

 

O primeiro contato com o campo empírico ocorreu em julho de 2009 através de 

uma carta de apresentação da pesquisa ao DASE (Departamento de Apoio do Sistema 

Educacional). Nesta apresentou-se os objetivos do estudo, ao tempo em que solicitamos 

a autorização para o desenvolvimento da pesquisa e o acesso ao projeto pedagógico do 

Pré-Universitário.  

Neste primeiro contato, recebemos a notícia de que o projeto pedagógico 

passava por um processo de redefinição e fora solicitado um tempo para 

disponibilização do mesmo. Em maio de 2010, retornei ao DASE e agendei as primeiras 

conversas com a então coordenadora do Programa de Assistência aos Alunos 

Vestibulandos da Rede Estadual de Ensino de Sergipe, que está inclusa a ação do Pré-

Universitário. Mas, infelizmente, não foi possível realizar a entrevista devido ao número 

de atividades que a mesma desenvolve fora e dentro da diretoria.  

Por isso, ela autorizou que a coordenadora geral do Pré-Universitário fornecesse 

às informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. Diante desta decisão, 

realizei a entrevista com “Aurora” (coordenadora geral do Pré-Uni) que, além de falar 

sobre o trabalho do Pré-Uni, disponibilizou-se a fornecer dados técnicos do programa. 

Para obtenção desses dados, foi preenchido um formulário com perguntas referentes à 

amplitude desse pré-vestibular em Sergipe e a estrutura da equipe pedagógica.   

Aplicamos, em um segundo momento, questionários a 12 professores deste pré-

vestibular. Para chegarmos a eles, o DASE forneceu uma lista de números de telefones 

dos professores mais antigos. No decorrer da aplicação dos questionários, enfrentamos 



 

 

alguns problemas: poucos professores atenderam aos telefonemas; outros se recusaram a 

responder o questionário alegando falta de tempo; alguns passaram mais de três 

semanas para respondê-lo; quanto aos demais, não o devolveram.  

 O formulário somente foi aplicado em outubro de 2010, devido às turbulências 

já apresentadas. De fato, a etapa mais difícil da pesquisa foi a coleta de dados por conta 

do número de atribuições dos professores deste Pré-Universitário, da dificuldade de 

acesso aos dados referentes à proposta pedagógica Pré-Uni, pois este passava por 

reformulações quanto a mudança da gestão do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 - PRÁTICAS DE ENSINO NO PRÉ-UNIVERSITÁRIO SEED 

 

Neste capítulo prioriza-se, sobretudo, a discussão sobre a prática de ensino no 

Pré-Universitário SEED. O que pretendemos nessa longa caminhada da escrita sobre os 

pré-vestibulares é “Analisar as práticas educativas desenvolvidas por professores do 

pré-vestibular popular oferecido pela Secretária Estadual de Educação de 

Sergipe”. 

Derivam, desse grande objetivo, algumas questões importantes para entender e 

analisar a prática de ensino em pré-vestibular: há uma relação entre o fato de tratar-se de 

um pré-vestibular popular e a definição de metodologias de ensino, ou de seleção de 

conteúdo? Quais as concepções de prática educativa que norteiam as ações pedagógicas 

desses professores? Quais os princípios políticos e educativos que permeiam o projeto 

pedagógico deste Pré-Vestibular?  

Retomo essas questões para focalizamos um olhar minucioso na análise e 

interpretação dos dados. Este capítulo abrangerá duas categorias de análise: retrato do 

Pré-Uni e organização do ensino no pré-vestibular. 

Na primeira categoria retrato do Pré-Uni, busca-se descrever a abrangência e 

organização do Pré-Uni através de dados coletados via formulário e entrevista com a 

coordenação do referido pré-vestibular, mostrando os aspectos e ações pedagógicas que 

envolvem o Pré-Uni, inclusive, localizando o lugar do Pré-Uni dentro do programa de 

assistência ao aluno vestibulando da rede estadual. Ao fazer esse retrato, reponde-se 

especificamente à seguinte questão de pesquisa: Quais os princípios políticos e 

educativos que permeiam o projeto pedagógico deste Pré-Vestibular? Na segunda 

categoria, organização do ensino no pré-vestibular, aborda-se os dados coletados via 

questionários e entrevista aplicados aos professores. Com base nessa categoria de 

análise, buscamos descrever e refletir sobre a organização do ensino neste pré-

vestibular, do papel do professor do Pré-Universitário SEED, refletir sobre as 

especificidades da prática de ensino em pré-vestibular. 

  

 

 



 

 

5.1- Programa de assistência ao aluno vestibulando da rede estadual de ensino de 

Sergipe: o lugar do Pré-Universitário SEED. 

 

O Pré-Universitário SEED constituía-se, até 2006, em uma prática solitária, no 

qual se ministrava aulas preparatórias para os alunos e ex-alunos vestibulandos da rede 

estadual de ensino de Sergipe. Após 2007, fora organizado um conjunto de ações 

destinadas ao aluno de ensino médio da Rede Estadual de Ensino de Sergipe, com 

objetivo de acompanhar todo o processo de preparação para os vestibulares, em especial 

o vestibular da UFS. Desta maneira, o Pré-Universitário transformou-se no carro chefe 

do Programa de Assistência ao Aluno Vestibulando da Rede Estadual de Ensino de 

Sergipe, atrelando a ação do pré-vestibular a outras ações que tem como finalidade, 

assessorar os alunos vestibulando para oferecer-lhe melhores condições de acesso ao 

ensino superior. 

Esta nova roupagem, de acordo com a coordenadora “Aurora”:  

 

vislumbrou um apoio e uma assistência maior aos alunos da rede 

pública estadual de ensino no que se refere a ampliar essa assistência 

também para os alunos da rede do ensino médio, ou seja, nos temos 

polos de Pré-Universitário que funcionam com alunos do terceiro ano 

e com alunos egressos da rede pública. 

 

No caderno do aluno, a coordenadora geral do referido programa afirma que 

este: 

passou por reestruturação nos seus processos pedagógicos, adotando o 

planejamento participativo como princípio norteador na condução 

desses processos de gestão, constituindo-se em um programa de 

assistência estudantil que tem por objetivo a melhoria das condições 

de acesso ao ensino superior dos alunos da rede pública de ensino, 

garantindo-lhe conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas 

potencialidades (BRITO, 2009).  

 

 Com base na entrevista prestada pela coordenação pedagógica do programa, 

pode-se afirmar que o Pré-Universitário é um galho de uma grande árvore construída e 

pensada para atender às necessidades dos alunos da referida rede de ensino. É um 

programa que adota princípios da gestão democrática e caracteriza-se como um 

programa de assistência estudantil, visando fornecer oportunidades de acesso ao ensino 

superior.  



 

 

O Pré-Universitário é um modelo exemplar de assistência ao aluno 

vestibulando, é um modelo exemplar de assistência porque nós 

cuidamos desse aluno do momento em que ele entra no polo ele é 

monitorado até o momento da aprovação em que ele é matriculado na 

UFS, por quê? Porque a gente tem uma ficha de frequência desse 

aluno, a gente acompanha a frequência desse aluno pra que ele não 

falte, tem um coordenador em cada polo pra orientar esse aluno, 

agente tem obras literárias, que são as obras literárias obrigadas da 

UFS em cada polo pra que seja feita o revezamento pra o aluno [...] e 

o coordenador é responsável por esse revezamento, então, há todo um 

acompanhamento, a gente acompanha a inscrição do aluno no ENEM, 

acompanha a solicitação da taxa de isenção desse aluno junto a UFS, 

no período de abril, esse ano foi em abril, que o aluno pode solicitar a 

UFS ser isento do pagamento, acompanha esse pedido, leva essa 

documentação, então, tem todo esse cuidado de estar dando real 

assistência, então a função social desse programa é uma função social 

abrangente, que agente está tentando e está conseguindo mesmo trazer 

cidadania pra esses alunos e informação (Coordenadora “Aurora”). 

 

 

 Não cabe, nesta pesquisa, verificar se de fato as ações desenvolvidas por esse 

programa são consistentes e eficazes, mas é importante descrever cada ação com o 

objetivo de mostrar que todas giram em torno do Pré-Universitário, a fim de aprimorar o 

contato com os conteúdos exigidos na prova do vestibular da UFS. 

 Pelo que observamos, através do formulário aplicado, existe duas frentes de 

ações: a primeira é destinada a formação dos professores e coordenadores de polo; a 

segunda relaciona-se de forma direta com o aluno vestibulando. 

Na primeira frente de ações destacamos: semana de planejamento das ações 

voltadas ao vestibular com técnicos e gestores do ensino médio; encontro pedagógico de 

Língua Portuguesa; Construção e organização de material didático. 

 Na segunda frente de ações, encontramos o empréstimo de obras literárias 

indicadas no PSS/UFS (Processo Seletivo Seriado/UFS), exposição literária, primavera 

literária com obras indicadas pela UFS, simulados objetivos e redação, aulas de revisão 

nos finais de semana, revisão final, pagamento da taxa de inscrição no PSS/UFS em 

cooperação entre SEED e SEIDES (Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e 

Desenvolvimento Social), apresentações dos cursos da UFS, com atividade realizada em 

parceria com o NEAP/UFS, apresentação de simulação através do desempenho de cada 

aluno no simulado; oferta do quite de material didático ao aluno: módulos, fardamento e 

bolsa, acolhimento aos vestibulandos: transporte para alunos do interior, lanche e 

recepção na entrada das escolas.  



 

 

 Esses representam o conjunto de ações oferecidas aos alunos vestibulandos da 

rede estadual de ensino para além das aulas do Pré-Universitário. Pode-se dizer que 

essas ações são atividades complementares às aulas oferecidas em cada polo e torna-se 

uma alternativa para estimular o aluno, a fim de que ele não desista diante das 

dificuldades enfrentadas nesse processo. No caso dos simulados e simulações de notas 

são, na verdade, uma prática comum a todos os vestibulares, pois se constitui em 

momento para verificar a assimilação dos conteúdos pelos alunos. E, sem dúvida, um 

momento para uma auto-avaliação, ou seja, para perceber o curso que tem maiores 

possibilidades de passar e, até mesmo, para saber qual o assunto que o aluno deve 

estudar mais. 

 De acordo com relatório apresentado na Revista Educação da Secretaria de 

Estado da Educação de Sergipe, destacam-se algumas ações de incentivo ao aluno do 

Pré-Universitário o “Projeto Primavera Literária, os módulos didáticos, o simuladão e 

acolhimento” (2010, p.11).   

 Observa-se nas ações uma preocupação com a motivação do aluno, sendo que 

este é um elemento considerado crucial, sobretudo, quando tratamos de seu histórico de 

vida e escolar pouco motivador
11

. Uns que, na maioria das vezes, tem que estudar e 

trabalhar ao mesmo tempo; outros com tão pouco tempo para estudar.  De fato, a 

motivação, nessas condições, é extremamente importante, mas ao ser assimilada pelo 

sujeito (aluno), tem que se juntar à mobilização para aprender. Retomo a discussão 

desencadeada por Bernard Charlot (2005) sobre as condições para aprender: “ninguém 

aprende se não estiver mobilizado, de tal modo que motivação é algo externo ao sujeito 

e mobilização é uma condição interna ao sujeito, ninguém aprende sem querer 

aprender”. 

    Ainda, de acordo com essa revista, 

 

em 2007, o Pré-Universitário contava com 24 polos instalados em 12 

municípios sergipanos, com um total de 4.290 vagas. A aprovação, 

divulgada em janeiro de 2008, foi de 1.134 alunos, um resultado 

excelente, que contribuiu para a SEED empreender ações no sentido 

de ampliar o programa. 

                                                           
11

 Ver Coleção Caminhadas, livros publicados com a história de vida de jovens de origem popular que 

conseguiram a „duras penas‟ entrar na universidade e que tiveram a oportunidade através do Programa 

Conexões de Saberes de falar sobre sua caminhada para o ensino superior. Todas as universidades que 

adotaram o programa têm uma coleção desses livros. Segue referência dessa publicação na UFS:  



 

 

Em 2008, o PROUNI ofertou 4.410 vagas em 27 polos instalados em 

15 municípios. O resultado de todo o empenho apareceu logo: 

ocorreram 2.242 aprovações nos vestibulares de 2009, dos quais 1.179 

foram na Universidade Federal de Sergipe, nas modalidades 

presencial e a distância (Universidade Aberta do Brasil/UAB) e, 1.063 

em outras universidades. 

Em 2009, a SEED não mediu esforços e ampliou a oferta em todo o 

Estado, oferecendo, através de processo seletivo, 5.100 vagas 

distribuídas em 34 polos instalados em 19 municípios. Para ampliar 

ainda mais a participação dos estudantes carentes no Processo Seletivo 

Seriado da UFS, a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e 

Desenvolvimento Social, com o valor de R$ 250 mil, que permitiu 

isentar 5.000 estudantes da taxa de inscrição no vestibular 2010 da 

UFS. O resultado de todos esses esforços resultou na aprovação 

recorde de 3.172 alunos da rede pública estadual de ensino nos 

concursos vestibulares. Destes, 2.223 passaram no Processo Seletivo 

Seriado da UFS (2010, p. 12). 

 

Observem no gráfico abaixo os índices de matrícula e aprovação dos alunos do 

Pré-Uni nos vestibulares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico publicado na revista Educação da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, 2010. 

 

 Entendemos que, através do gráfico, houve um crescimento considerável tanto 

no índice de matrícula quanto no de aprovação, no período de 2008 a 2010. Diante do 

gráfico, percebemos, inclusive, que o número de aprovados se elevou antes das cotas 

serem implantadas na UFS, cuja reserva de 50% das vagas dos cursos para alunos de 

escolas públicas aumentou, consideravelmente, a aprovação desses alunos na UFS.  

Faz-se essa ponderação para mostrar que o aluno da rede estadual estava, de fato, 

buscando conquistar seu espaço na universidade e que as cotas vieram para estimular e, 



 

 

até mesmo, permitir que esse índice de aprovação abrangesse cursos diversificados, pois 

os cursos da área de saúde, engenharias e direito quase não contam com a presença dos 

alunos das classes populares. É importante salientar que o índice de aprovação que 

aparece no gráfico acima reúne dados de aprovação de diversas instituições e 

modalidades.   

    

5.2- Organização Pedagógica do Pré-Uni 

 

 As aulas do pré-vestibular são distribuídas pelos turnos: manhã, tarde e noite, de 

acordo com a necessidade de cada polo. Quanto à quantidade de vagas por polo varia de 

70 a 500 vagas. À procura pelo Pré-Uni aumentou drasticamente, sendo necessária a 

aplicação de uma prova para selecionar os alunos que terão direito a vaga no pré-

vestibular. Frente a essa seleção, pode-se afirmar que há a necessidade de criação 

políticas públicas que venham a oferecer oportunidades de fazer um curso superior. 

Podemos confirmar essa necessidade quando se observa dentro deste programa de 

discriminação positiva, uma seleção para escolher àqueles que conseguem destaque na 

prova do Pré-Uni. Igualmente, o programa que oferece a oportunidade de entrada no 

ensino superior torna-se um instrumento de exclusão, já que não comporta a demanda e, 

neste caso, acaba por excluir os que mais precisam de acompanhamento. 

 A demanda pelos pré-vestibulares aumenta a cada ano. No Pré-Uni, os números 

de polos se multiplicaram nos últimos anos, mas mesmo assim não comporta a 

demanda. Por outro lado, os professores explicam que embora haja uma procura grande 

pelo pré-vestibular, o número de pessoas que desistem no decorrer do ano é 

significativo.    

 Diante do número de polos deste pré-vestibular, é possível que o professor 

ensine em mais de um polo do Pré-Universitário. Sobre essa especificidade a 

coordenadora “Aurora” ressalta que:   

a carga horária máxima de doze aulas e seis polos é o máximo que um 

professor pode pegar. Corresponde a três noites, são dois polos por 

noite, e próximos para que ele possa fazer o deslocamento, de sete às 

oito e meia ele está no polo do Ateneu, tem um intervalo de quinze 

minutos, que é o tempo de deslocamento, ele vai pra o polo do Tobias 

que é na rua Boquim, que até uma pessoa sem transporte consegue ir 



 

 

em quinze minutos, então os polos são próximos pra otimizar isso e a 

gente tem duas disciplinas por noite, a gente tem disciplinas de áreas 

mescladas para não concentrar as disciplinas de humanas e exatas a 

noite só que a gente tem esse cuidado também e aí, o professor,  ele se 

desloca de um polo para outro e faz esse revezamento e ele ocupa três 

noites dele. 

 

 Cada aluno recebe, durante o ano, os módulos referentes a cada ano do ensino 

médio, mochila, farda. O professor “G” ressalta que “o pré-vestibular é igual a outro 

pré-vestibular qualquer, só que tudo é gratuito, desde material, farda e inscrição no 

vestibular”(Questão 7). Esse professor não percebe a diferença entre o Pré-Uni e outros 

pré-vestibulares, mas ressalta uma característica importante: o aluno é assistido em suas 

diversas necessidades. 

 Cabe à coordenação de cada polo verificar a frequencia dos alunos nas aulas, 

definir os horários de entrada e de saída que, geralmente, segue os padrões estabelecidos 

na escola em que a sala for instalada. Há, como percebemos na citação acima, uma 

preocupação com a distribuição das disciplinas, sendo que a cada dia há duas de áreas 

distintas.  

 

5.3 - Prática de ensino no pré-uni: organização do trabalho docente 

 

  Neste sub-tópico, encontra-se os resultados da pesquisa obtidos mediante 

aplicação de questionários. Os dados estão apresentados em tabelas e por meio de 

citações das respostas dos professores. No momento da escrita, priorizou-se a descrição 

e reflexão sobre a organização do docente no Pré-Uni, que por esse motivo, os dados 

categorizados nas tabelas por si só não dão conta de explicitar a prática de ensino no 

Pré-Uni.  

De acordo com o referencial utilizado no primeiro capítulo deste trabalho, a 

prática de ensino em pré-vestibular surge no Brasil após a década de 1950 e hoje é 

ofertada pelo Estado, pela rede de ensino privado e por organizações comunitárias. Mas, 

afinal de contas, como está estruturado essa prática de ensino? O que os professores 

falam da sua prática de ensino em pré-vestibular? Essas são questões que já foram ditas 



 

 

de outra maneira na introdução deste capítulo, porém possuem o mesmo foco: explicitar 

a organização da prática de ensino em pré-vestibular, que possui características 

específicas, mas que também tem elementos iguais aos da prática de ensino no sistema 

regular. 

Quadro 2- O PAPEL DO PROFESSOR DE PRÉ-VESTIBULAR 

Fonte: Questionários aplicados aos professores do Pré-Uni entre os meses de agosto e novembro de 2010.  

 

Quando foi perguntado aos professores sobre seu papel, enquanto professor de 

pré-vestibular, encontramos nas respostas duas posições e entendimentos que se 

destacaram sobre esse papel: o primeiro remete a ensinar aquilo que não foi aprendido 

(30%); o segundo entende que é revisar conteúdos e questões (40%). O primeiro grupo 

de professores entende que parte do conteúdo cobrado pela prova do vestibular não foi 

aprendido no ensino médio. Não cabe a esta pesquisa avaliar os motivos pelos quais o 

aluno não domina todos os conteúdos cobrados, pois isso poderá ser decorrente de 

diversos fatores, mas o que interessa destacar é que o professor, neste espaço, 

compreende que, além de revisar, precisa ensinar alguns conteúdos, que provavelmente 

Categoria 
Números de 

respostas 

Frequência   

I. Remetem a ensinar o conteúdo que não foi 

aprendido no ensino médio, e em desenvolver 

habilidades de aplicação desse conteúdo através da 

resolução de exercícios (completar conteúdos e 

resolver questões; suprir carência; estimular, explicar 

e tirar dúvidas). 

 

 

 

3 

 

 

 

30% 

II. Remetem a revisar conteúdos e resolver questões 

(revisar todos os conteúdos, fazer revisão, revisar 

conteúdos da do vestibular da UFS e Enem. 

 

4 

 

40% 

III. Remetem a categoria I e II e acrescenta a 

preocupação com os materiais pedagógicos. 

 

1 

 

10% 

 

IV. Remetem a principal função do pré-vestibular 

(encaminhar para universidade, incentivar para 

passar no vestibular). 

 

2 

 

20% 

TOTAL 10 100% 



 

 

caiam no vestibular.  Neste sentido, o Prof. “A” (Questão 1, Parte II) afirma que é 

necessário “completar os conteúdos que não foram abordados no Ensino Médio com os 

objetivos específico de resolver as questões objetivas da UFS”. 

O segundo grupo se atém a revisar, entendendo que os conteúdos adotados para 

o vestibular foram dados no ensino médio. Assim, um dos docentes afirma que sua 

função é “revisar os conteúdos programáticos do concurso vestibular, por meio de 

questões que tenham o estilo da prova aplicada pela empresa executora do concurso” 

(Prof. “E”, Questão 1, Parte II). Outro professor explica que é necessário “suprir 

carências do alunado, já que alguns são semi-analfabeto e isso tem sido um desafio para 

os docentes” (Prof. “G”, Questão 1, Parte II). 

Dentro desse padrão de ensino em pré-vestibular é explicitada uma grande 

questão: o currículo do ensino médio é pautado nos conteúdos definidos nas provas 

(vestibulares) das universidades, cabendo ao pré-vestibular revisar os conteúdos. 

Percebe-se, neste sentido, uma relação de dependência da prática de ensino no pré-

vestibular ao ensino regular. Fica explicito, também, que os conteúdos a serem 

revisados ou ensinados no cursinho são definidos, principalmente pelas universidades 

de maior concorrência, neste caso, a UFS. Entretanto, os cursinhos acompanham as 

mudanças educacionais para se adaptar as novas exigências e configurações das provas 

de admissão ao ensino superior. Assim como explicitou a coordenadora “Aurora”, o 

Pré-Uni começou a se preocupar com a prova do ENEM (Exame Nacional de Ensino 

Médio), já que existe uma tendência de substituição do vestibular por esse exame. Essa 

afirmativa fica clara na resposta abaixo: 

 

revisar os conteúdos programáticos do concurso vestibular, em 

especial o da UFS, e do ENEM através de questões que tenham o 

mesmo estilo das aplicadas em tais concursos, como forma de garantir 

aos aluno os conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas 

potencialidades (Prof. “F”, Questão 1, Parte II). 

 

Todavia, aparecem outras opiniões, 20% afirmam que a “função é de 

encaminhar o aluno para ingressar nas universidades, principalmente nas universidades 

públicas” (Prof. “B”, Questão 1, parte II). 

 Essa discussão será retomada na análise dos dados coletados via entrevista, a fim 

de melhor explicitar e discutir os objetivos do ensino em pré-vestibular. Além disso, 

relacionar esses depoimentos as nossas questões de pesquisa. 



 

 

  

Quadro 3- FORMAÇÃO CONTINUADA ESPECÍFICA PARA A PRÁTICA DE 

ENSINO EM PRÉ-VESTIBULAR 

 

Grupos de 

respostas 
Categoria 

Números de 

respostas 
Frequência 

Afirma a 

existência de 

formação 

continuada 

III. Remete aos encontros pedagógicos 

organizados pela coordenação geral do 

Pré-Uni. 

 

2 

 

20% 

Nega a 

existência de 

formação 

continuada 

I. Nega a existência de cursos específicos 

para pré-vestibular e atribui ao curso de 

graduação a formação necessária para 

ensinar em pré- vestibular. 

 

 2 

 

 

20% 

 

 

IV.Nega a existência de curso, mas não 

argumenta; não entendeu a pergunta  3 

 

 

30% 

II.Nega a existência de cursos específicos 

para pré-vestibular, mas entende que com 

o tempo, de prática de ensino o professor 

adquire características específicas de 

professor de pré-vestibular. 

 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Questionários aplicados aos professores do Pré-Uni entre os meses de agosto e novembro de 2010.  

 

 Quando fora perguntado se existe uma formação continuada específica para o 

professor de pré-vestibular, subtende-se outra questão: o que o professor de pré-

vestibular precisa saber e dominar para ensinar nesse espaço? Esta questão que fica, por 

hora, subtendida e é retomada, de outras maneiras (em questões posteriores do 

questionário e na entrevista) para melhor compreender as especificidades da prática de 

ensino em pré-vestibular. 

 Como observamos no quadro acima, aparecem dois grupos de respostas: um que 

afirma a existência de formação contínua para os professores de pré-vestibular e cita os 

encontros pedagógicos oferecidos pelo DASE aos professores do Pré-Uni, 

correspondendo a 20% dos investigados; e outro grupo que nega a existência de 

formação continuada para professores de pré-vestibular. Neste último grupo, destacam-

se dois argumentos: o primeiro atribui ao curso de graduação os requisitos necessários 



 

 

para ser professor de pré-vestibular; o segundo entende que, no decorrer dos anos de 

experiência como professor de pré-vestibular, adquirem-se características específicas 

dessa prática de ensino. Embora não haja um curso de formação para ser professor de 

pré-vestibular, um dos sujeitos da pesquisa diz que “[...] o professor deve está 

constantemente avançando sua prática pedagógica no sentido de sintetizar conteúdos 

sem perda da qualidade desses conteúdos e de sua aula” (Prof. “D”, Questão 2, Parte 

II). 

Encontramos, nesta resposta, a primeira conclusão: a prática de ensino em pré-

vestibular tem especificidades metodológicas, uma deles está explicitado na leitura do 

quadro I: os conteúdos são determinados pela universidade, a qual o aluno pretenda 

prestar vestibular; a segunda especificidade é que o professor tem que saber sintetizar os 

conteúdos. Essas características serão melhor explicitas através dos dados coletados nas 

entrevistas. 

É importante mostrar que aparecem diversas opiniões, desta forma 20% dos 

professores dizem que não há formação continuada para professor de pré-vestibular,  

“mas o programa pré-vestibular nos oportuniza encontros mensais, por área, nos quais 

discutimos o andamento do curso, formas de tornar mais atraentes as aulas” (Prof. 

“E”Questão 2, Parte II); “Infelizmente não, mas este programa possibilita aos 

professores inseridos no processo de encontro mensais por áreas para troca de 

experiências, reflexões e apresentações de sugestões. No período de férias, os 

professores também são convocados para o planejamento participativo” (Prof. “F”, 

Questão 2, Parte II). Tais opiniões apontam uma ação dentro do pré-vestibular que está 

direcionado a formação dos professores do pré-vestibular, que se constitui em um 

espaço de formação continuada.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 4- O AUMENTO DA DEMANDA NOS PRÉ-VESTIBULARES 

 

Categoria 

Números 

de 

respostas 

Frequência 

I. Atribui a má qualidade do ensino médio, ou do 

ensino em geral ao fracasso escolar; ao ensino 

público de má qualidade; à deficiência do ensino 

médio; o Pré-Universitário ameniza as deficiências 

do ensino médio. 

5 

 

 

35.7% 

II. Remete a oferta insuficiente de vagas para os 

cursos superiores (não há vagas para todos; tentar 

entrar na universidade). 

3 
21.4% 

III. O vestibular é o principal provocador da 

proliferação dos pré-vestibulares (o aluno deveria 

sair do ensino médio direto para o ensino superior). 

1 
7,1% 

IV. Remete ao sucesso do Pré-Uni em termos de 

aprovação e qualidade do ensino ofertado neste Pré-

Universitário (os professores do Pré-Uni são 

qualificados; o número de aprovados aumentou 

devido ao incentivo do governo). 

4 

28.6% 

Outras: qualificação dos jovens. 1 7,1% 

TOTAL 14 100% 

Fonte: Questionários aplicados aos professores do Pré-Uni entre os meses de agosto e novembro de 2010.  

A prática de ensino em pré-vestibulares, como fora descrita no capítulo 2, é 

proliferada a partir do período ditatorial. A partir dos anos 2000, ela passa a fazer parte 

do cotidiano das escolas e agrega alunos e ex-alunos do ensino médio, reúne uma 

clientela para as redes particulares que se organizaram e estruturam cursos de 

preparação para os vestibulares.  Esse movimento ocorre, também, na rede de ensino 

público de Sergipe. 

Quando fora perguntado aos professores: em sua opinião por que existe o 

aumento da demanda nos pré-vestibulares? Para a maioria dos docentes do Pré-Uni 

(35,7%), essa prática de ensino se prolifera em decorrência da má qualidade do ensino 

médio ou até mesmo de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio). As respostas a seguir expõem essa problemática: “Em função do 

fracasso escolar. Se a educação fosse de qualidade não teria a necessidade de pré-

vestibular” (Prof. “I”, Questão 3, Parte II); “devido as deficiências no ensino regular” 

(Prof. “J”, Questão 3, Parte II); “o ensino público estadual vão perdendo a qualidade 



 

 

há muito tempo e o Pré-Universitário vem amenizando essa deficiência; os gestores, 

desde a criação do pré, procuram aumentar o número de polos para que um número 

maior de alunos possam se beneficiar” (Prof. “D”,  Questão 3, Parte II). 

Ao afirmar que o crescimento da demanda do ensino em pré-vestibular é devido 

ao enfraquecimento do ensino médio, retoma-se a questão anterior: qual o papel do 

professor de pré-vestibular? Levando em consideração as características da demanda 

atendida, percebemos uma coerência com o discurso levantado no Quadro I, quando os 

docentes entendem que o professor de pré-vestibular ensina o que não foi lecionado no 

ensino médio. Logo, à procura pelos pré-vestibulares aumenta, pois o aluno sente a 

necessidade de aprender mais para resolver a prova do vestibular. 

Há duas categorias que igualmente merecem ser destacadas que são: I e II, 

referentes ao principal provocador da existência dos pré-vestibulares. Por que existe 

pré-vestibular? Em pesquisa sobre os sonhos dos alunos de pré-vestibulares, SILVA 

(2010) já problematiza que se não existissem vestibulares, não haveria a necessidade de 

curso preparatório (pré-vestibulares). 

Buscando a origem dos pré-vestibulares no Brasil, discuti no capítulo 1 que os 

primeiros pré-vestibulares foram criados por causa do aumento da demanda de alunos 

para o ensino superior. Contudo, o ensino básico foi sendo democratizado e a demanda 

para o ensino superior aumentou, mas a oferta de vagas não acompanhou esse 

movimento. Neste contexto, o ensino superior passa a ser um sonho e, às vezes, uma 

utopia para aqueles que não têm o acesso a uma educação básica de qualidade. 

Outros professores salientaram, em uma leitura mais direcionada ao Pré-Uni, 

que a procura pelo referido pré-vestibular é decorrente da qualidade do ensino ofertado. 

Assim, afirmam essa qualidade sobre os seguintes argumentos é devido à formação dos 

professores e o número de aprovados no vestibular da UFS. Veja este depoimento: “se 

dá pelo fato de que os resultados dos últimos concursos vestibulares vêm melhorando e 

com isso a sociedade tem dado credibilidade ao programa; outro fato é que os jovens 

vêm percebendo que na situação atual é preciso ter qualificação” (Prof. “E”, Questão 3, 

Parte II). 

Dentro de uma mesma linha de pensamento aparecem outras respostas: 

 

Há vários fatores que contribuem para isto. Dentre estes, está o de 

aumento de ocupação das vagas nos diversos cursos das universidades 

por alunos provenientes de pré-vestibulares. Tal resultado faz com que 



 

 

a sociedade dê mais credibilidade ao trabalho realizado nos mesmos, o 

que explica a grande procura (Prof. “F”, Questão 3, Parte II).  

  

 

Contudo, esses professores chamam a atenção para o potencial e organização 

deste cursinho em relação a outros. Destarte, o aumento da demanda para o pré-

vestibular aumentou, de acordo com o Prof. “G”, “porque os professores são 

gabaritados e tem condições de competir com a rede particular, daí o interesse” 

(Questão 3, Parte II). 

 

Quadro 5- PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO QUE VOCÊ 

UTILIZA COM O ALUNO 

 

Fonte: Questionários aplicados aos professores do Pré-Uni entre os meses de agosto e novembro de 2010.  

 

Quando fora perguntado sobre as estratégias de interação com o aluno, 

encontramos dois blocos de opiniões: o primeiro remete à relação professor-aluno e as 

respostas dadas, apresentando aspectos gerais do ponto de vista de concepções de 

ensino que oscilam entre uma prática de ensino, que se propõe dialógica, e outra relação 

mais técnica no ensino em pré-vestibular. Assim, os professores que dizem ter uma 

prática dialógica mostram que é preciso “Conversar, argumentar, a necessidade de 

estudar, muito humor, “é si vestir de professor”, ser professor” (Prof. “C”, Questão 4, 

Parte III); chamar “o aluno a assumir a responsabilidade, mostrando os meios que ele 

deve seguir para conseguir aprovação, acreditando nele próprio, isso faz o aluno a criar 

gosto e dedicar-se mais aos estudos”(Prof. “G”, Questão 4, Parte III); dar “aula 

expositiva e dialogada do conteúdo programático, resolução de questões das principais 

Categoria 
Números de 

respostas 

Frequência   

I. Remete à relação professor/aluno (dialogar com 

aluno; orientar os alunos a querer cursar o ensino 

superior; conversar com o aluno; ter boa relação com 

os alunos; ter momento de atendimento individual; a 

relação é mais técnica; o professor é bem-humorado) 

 

8 

 

 

53,3% 

II. Remete a procedimentos metodológicos utilizados 

(aula expositiva; resolução de questões; sintetizar 

conteúdos; leitura e debate de questões 

contextualizadas; uso de recursos; aplicação de 

simulados e etc.). 

 

7 

 

 

46.6% 

TOTAL 15 100% 



 

 

universidades do país (principalmente da UFS); informações sobre o vestibular e cursos 

da UFS, do Prouni; Debate sobre os principais acontecimentos do país; conscientização 

da importância de um curso superior” (Prof. “I”, Questão 4, Parte III). Dentre esses 

conjuntos de respostas, essa última mostra elementos da tendência de ensino tradicional 

(aula expositiva) e de uma prática libertadora (diálogo, politização). 

Apenas um professor remete a uma tendência pedagógica mais tecnicista, ao 

dizer   que “o aluno de pré é diferente de ensino médio, existe uma relação mais técnica, 

mais distante, ministrar aulas e inseri-lo dentro do contexto” (Prof. “B”, Questão 4, 

Parte III). 

Já o segundo bloco de opiniões refere-se à metodologia utilizada: forma como 

aborda o conteúdo e o tipo de aula. Veja algumas respostas dadas: “conteúdo 

sintetizado, resolução de questões, recurso áudio visual” (Prof. “A”, Questão 4, Parte 

III); “Além de aula expositiva da resolução de bateria de questões, utilizo plantão de 

tirar dúvidas durante os intervalos, atendendo individualmente os alunos que 

apresentam dúvidas” (Prof. “E”,Questão 4, Parte III); “abordo temas atuais, correção 

de questões, e uma boa relação professor X aluno” (Prof. “J”, Questão 4, Parte III); 

mesmo não declarando que suas aulas não são dialógica nem tradicionais, através das 

respostas pode-se observar que há uma mistura de elementos que compõem as duas 

tendências  de ensino. Entretanto, prevalecem os aspectos tradicionais. 

 

Quadro 6- ORGANIZAÇÃO DAS AULAS 

Categoria 

Números 

de 

respostas  

Frequência 

I. Remete a organização do material pedagógico e 

organização do plano de aula (organiza a aula levando em 

consideração os conteúdos programáticos e o tempo); 
6  

 

      60% 

II. Remete ao momento de aplicação do planejamento, e 

explicita os momentos da aula, cita recursos (resolução de 

exercício; simulados; uso data show) 

4 
40% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Questionários aplicados aos professores do Pré-Uni entre os meses de agosto e novembro de 2010.  

  



 

 

 O material pedagógico utilizado pelo professor do Pré-Uni são os módulos 

organizados conjuntamente com todos os professores, cada um opinando sobre sua 

matéria, uma vez que a organização dos módulos leva em consideração os conteúdos 

programados pelo vestibular da UFS.  

Quando fora perguntado como são organizadas as suas aulas, apareceram dois 

grupos de respostas: o primeiro dá ênfase aos momentos de planejamento; já o segundo, 

ao momento de aplicação do planejamento. Diante desse impasse, pode-se perceber uma 

separação entre o momento de pensar sobre a prática e o de execução da mesma. Essa 

separação pode ser um reflexo do não entendimento da pergunta feita ou porque de fato 

os professores atribuem a um desses momentos uma maior relevância. Entretanto, 

dentro do primeiro grupo aparecem as seguintes respostas: “baseados no módulo 

elaborado pelo DASE, e buscando complementar informações que não couberam, 

segundo cronograma dos conteúdos selecionados pela UFS” (Prof. “A”, Questão 5, 

Parte III); “sempre de acordo com os conteúdos exigidos nos vestibulares e escolhendo 

questões abrangentes e esquemas práticos de fácil assimilação pelos alunos.” (Prof. “D”, 

Questão 5, Parte III).  

No segundo grupo de respostas, os professores remetem a organização do tempo 

“as aulas são em dois blocos: 1º bloco- 30 minutos- revisão da parte teórica e  no 2º 

bloco são resolvidas questões no estilo vestibular- UFS, as quais são entregues aos 

alunos com antecedência”(Prof. “E”, Questão 5, Parte III); “cada aula tem duração de 

uma hora e trinta minutos e é dividida da seguinte forma: trinta minutos dedicado à 

abordagem dos principais tópicos teóricos do conteúdo da aula e uma hora à resolução 

de questões no estilo do vestibular/UFS e do ENEM”(Prof. “F”, Questão 5, Parte III); 

“fazermos um resumo de toda a parte teórica do tema e na resolução dos exercícios, 

abordamos exercício com graus de dificuldade menor e aumento o grau de dificuldade 

no decorrer da aula.” (Prof. “G” Questão 5, Parte III) 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 7- TEMPO DEDICADO A PENSAR NA FORMA COMO ABORDAR OS 

ASSUNTOS 

Fonte: Questionários aplicados aos professores do Pré-Uni entre os meses de agosto e novembro de 2010.  

  

Os dados apresentados no quadro acima mostram que tanto no ensino regular 

quanto no pré-vestibular, os professores seguem uma sistemática de trabalho, que 

abrangem estudos, planejamentos, ensino e avaliação. Essa rotina é destacada por 70% 

dos professores pesquisados, quando questionados sobre o tempo destinado para pensar 

as aulas. Assim, o Prof. “D”afirma que pensa na aula “continuamente, o tempo é nosso 

principal inimigo, se o tempo diminui mudamos de estratégia” (Questão 6, Parte III). 

Outro professor diz: “o dia inteiro, o professor só pensa na aula que vai dar. Em média 

dedica-se 10 horas para pensar na abordagem do conteúdo” (Prof. “B”, Questão 6, 

Parte III). 

É importante frisar que outros 20% pensam também na forma como abordar os 

conteúdos em sala de aula, mas salienta a preocupação com os alunos, já que pensa em 

Categoria 
Números de 

respostas 

Frequência 

por 

respostas 

I. Não afirma parar para pensar nas aulas, porém 

atribui aos anos de prática a capacidade para ministrar 

os conteúdos com fluência. (Já tenho experiência com 

ensino médio, por isso o trabalho flui). 

 

 

1 
10% 

II. Destina grande parte de seu tempo para pensar na 

forma de ministrar o conteúdo, relata as atividades 

diárias do professor do Pré-Uni (o dia inteiro o 

professor pensa na forma como ministrar as aulas; é 

importante preparar as aulas continuamente; 

reproduzir conteúdos, participar da elaboração dos 

módulos; temos horas de estudos para isso). 

 

 

7 70% 

III. Quando pensa na forma de abordar o conteúdo, 

pensa-se em melhorar o aprendizado do aluno 

(pensando no aluno assimilar com facilidade; para 

facilitar o entendimento) 

 

2 20% 

TOTAL 10 100% 



 

 

formas de ensinar que venham a facilitar o entendimento do conteúdo. “Apesar de já ter 

experiência em pré-vestibular e ensino médio sempre paro para planejar uma forma de 

transmitir o conteúdo e de resolver questões, pensando em o aluno assimilar com 

facilidade” (Prof. “F”, Questão 6, Parte III). Outro professor, ainda, explica que “Todo 

profissional pensa na forma de abordar assuntos a serem lecionados, buscando meios de 

abordar os temas, para facilitar o entendimento por parte dos discentes” (Prof. “G”, 

Questão 6, Parte III). 

 Diferentemente do que pensa o prof. “F”, um  professor traz à tona a importância 

dos anos de experiência como uma característica que garante a ele maior segurança para 

ministrar as aulas, de modo que não dar tanta ênfase aos momentos de planejamentos. 

Em suas palavras, o professor afirma: “como já tenho uma certa experiência em ensino 

médio, para mim o pré-vestibular é apenas uma extensão do trabalho que desenvolvo, 

portanto flui com certa automaticidade” (Prof. “E”, Questão 6, Parte III). 

 

Quadro  8- EXIGÊNCIAS DIDÁTICAS DA PROPOSTA DO PRÉ-

UNIVERSITÁRIO SEED 

Fonte: Questionários aplicados aos professores do Pré-Uni entre os meses de agosto e novembro de 2010. 

  

Categoria 
Números de 

respostas 

Frequência   

I. Remete aos critérios da seleção (ser professor 

da rede estadual; ter experiência em ensino de 

pré-vestibular; passar na prova de títulos). 

 

2 
20% 

II. Remete a relação professor/aluno salientando 

os aspectos metodológicos que atraiam e torne o 

ensino prazeroso, que contribua com a 

aprovação no vestibular (aulas expositivas e uso 

de data show; uso das novas tecnologias como 

data show; utilizar material didático do Pré-Uni; 

estimular o aluno; tornar o ensino prazeroso; 

trabalhar de forma dinâmica; trabalhar a 

motivação). 

 

 

 

8 
80% 

TOTAL 10 
100% 



 

 

Existem algumas exigências didáticas para ministrar aulas no Pré-Universitário 

SEED, que são divididas em dois momentos: o primeiro momento refere-se ao processo 

de seleção. Conforme o depoimento dos professores questionados, são critérios de 

entrada no pré-vestibular: ser professor da rede estadual; ter experiências em ensino em 

pré-vestibular; passar na prova de título. Um dos docentes explica que os professores do 

Pré-Uni são “Profissionais da rede, com participação no ensino médio e que tenham 

experiência no ensino de pré-vestibular” (Prof. “G”, Questão 7, Parte III). Também 

existem requisitos que, chamaremos de exigências, para permanecer como professor do 

Pré-Uni. Nesta perspectiva, 80% dos professores falam sobre a necessidade de usar 

diversos recursos didáticos e ensinar de maneira prazerosa para atrair os alunos. Como 

mostram as respostas a seguir: “reproduzir todo o conteúdo; ser pontual; participar da 

elaboração do material, simulados e revisões” (Prof. “J”, Questão 7, Parte III); 

“trabalhar os conteúdos de forma dinâmica e prazerosa; inserir novas tecnologias para 

atrair a atenção dos alunos, estimular os alunos, envolvendo-os no programa e 

mostrando-lhes que são capazes; aproximar a abordagem dos conteúdos e as questões 

dos estilos exigidos pela vestibular/UFS e pelo ENEM”(Prof. “F”, Questão 7, Parte 

III); Reforçando essa necessidade de ter um boa atuação em sala de aula para 

permanecer no pré, o Prof. “E” (Questão 7, Parte III)  diz que cabe ao professor: 

“aproximar as aulas daquilo que o vestibular da UFS aborda na prova; estimular os 

alunos a se envolverem no programa; trabalhar os conteúdos de forma prazerosa; usar as 

novas tecnologias como data show, quando necessário para atrair a atenção dos alunos”.  

 

5.4 - Os sentidos atribuídos à prática de ensino no pré-uni: os professores falam da 

sua prática 

 

O depoimento dos professores explicita que a organização do trabalho docente 

em pré-vestibular segue etapas: estudo, planejamento, elaboração de material didático 

(módulos), aplicação do planejamento (momento de prática) e avaliação (simulados). 

Entretanto, toda a lógica de organização do trabalho docente no ensino em pré-

vestibular tem especificidades decorrentes do tempo estipulado para a exposição do 

conteúdo, de modo que se exigem algumas habilidades por parte do professor que se 

encontram frente ao desafio de ensinar ou revisar conteúdos referentes a três anos do 

ensino médio em menos de um ano. Dentre as características citadas como essenciais ao 



 

 

professor de pré-vestibular, encontram-se: poder de síntese, objetividade, precisão, 

dinamismo, conhecimento dos conteúdos. No entanto, essa prática de ensino convive 

com problemas que são comuns ao ensino, mais precisamente ao ensino público: atraso 

na distribuição do material didático, salas super lotadas, desestímulo do alunado, falta 

de base por parte do aluno, dentre outros.  

 Ao procurar entender a organização do ensino no Pré-Uni, apresentou-se neste 

trabalho, através da categoria de análise, retrato do Pré-Uni, um conjunto de atividades 

que visam fortalecer a prática de ensino neste pré-vestibular, as quais fazem parte do 

Programa de Assistência ao Aluno Vestibulando da Rede Estadual de Ensino de 

Sergipe: organização dos momentos de planejamento, organização de eventos, tais 

como palestras, primavera literária, dentre outras ações. Nesta perspectiva, vale ressaltar 

que o planejamento das ações é uma das fases mais importantes para o funcionamento 

do programa, dentro dos parâmetros delimitados pelo DASE. Trata-se de um momento 

de construção coletiva do material didático a ser utilizado por todos os professores e por 

alunos em sala de aula, bem como um espaço para a elaboração do cronograma de 

atividades a serem desenvolvidas anualmente. 

Todas estas atividades foram elementos encontrados nos questionários e nas 

entrevistas realizadas nesta pesquisa, conforme observado nos depoimentos dos 

seguintes professores: 

 

... a gente tem algumas reuniões e nessas reuniões a gente discute. 

Discute problemas que a gente encontra no Pré-Vestibular com os 

alunos [...]. Então, nessas reuniões a gente trabalha o seguinte: 

orientação para que as aulas sejam mais envolventes, que atraíam mais 

os alunos [...], faz um planejamento, o qual é feito a cada ano: são 

tantas semanas para o primeiro ano, tantas semanas para o segundo 

ano, tantas semanas para o terceiro. E a gente é orientado a cumprir 

esse programa dentro do quadro de aulas que nós temos (Prof. “E”). 

 
O programa do pré-vestibular é programado em 34 aulas para a gente 

aborda o conteúdo do primeiro, segundo e terceiras séries do ensino 

médio (Prof. “F”). 

 

Estas falas começam por oferecer elementos para responder à questão central 

desta pesquisa: como está organizado o trabalho docente no Pré- Uni? Observa-se, 

assim, que há a presença de um espaço destinado ao planejamento das atividades, bem 

como de troca de experiências vivenciadas em sala de aula, as quais subsidiam o 

desenvolvimento de atividades mais eficazes. Essa assertiva reitera um aspecto da 



 

 

organização do trabalho docente já citado em outras oportunidades, que é o 

planejamento, o qual por si só não define todos os elementos que norteiam a 

organização do trabalho do professor de pré-vestibular, visto que a prática docente 

apreende situações que vão além dos limites institucionais.  

 Para entender a organização do ensino no Pré-Universitário SEED é necessário 

saber qual o papel do professor deste pré-vestibular? Contudo, embora o papel do 

professor do pré-vestibular esteja definido institucionalmente, é somente na prática que 

ele se efetiva e se caracteriza. 

Essa percepção sobre a prática docente aparece no discurso dos Prof. “I” e “G”, 

os quais afirmam que: “na prática a gente vai percebendo o que tem que ser feito” (Prof. 

“I”); “a cada dia a gente vai se adequando mais, se adequando mais de acordo com 

ambiente, de acordo com o próprio aluno, o próprio convívio com esse novo dinamismo 

que é o pré-vestibular” (Prof. “G”). Para estes professores, não há “receita” para  

ensinar, embora existam teorias que indiquem caminhos, mas é no dia a dia que se 

configura e se definem as práticas. O prof. “G”, ainda explica que: 

ensinar é um dom pessoal. Cada um tem a sua maneira, tem aluno que 

gosta de você, tem aluno que não gosta. É um processo natural. Cada 

profissional tem as suas diferenças. Existem regras de metodologia e 

tal, mas você na sala de aula é que faz a diferença. Cada professor tem 

a sua metodologia, sua maneira de ser. Não existe professor ruim, nem 

professor bom, cada professor tem a sua metodologia de trabalhar. O 

aluno é que vai se adequar a essa metodologia. Tem uns que gostam, 

tem uns que não gostam. Isso é natural mesmo!Acho que é muito 

pessoal, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Não posso chegar 

para você e dizer: “tem que ser assim!” O pré-vestibular dá uma certa 

orientação: o que tem que ser cobrado, o que tem que seguir, os 

caminhos... Mas, eu acho que é muito mais pessoal (Prof. “G”). 

 

A experiência de ensino em pré-vestibular permite ao professor um aprendizado 

que não é adquirido em outro lugar que não seja a sala de aula: o contato direto com o 

aluno, assim explica o Prof. “I”:  “só na prática a gente vai percebendo o que tem que 

ser feito”. Entretanto, o Prof. “G” mostra que embora existam as orientações para dar 

aula no pré-vestibular, na prática, cada professor desenvolve um estilo, uma forma 

própria de explicar o conteúdo, de modo que cada professor tem suas particularidades 

na hora de ensinar.  Com base nesse entendimento, o aluno deve se adequar à 

metodologia utilizada por cada professor.  



 

 

No entanto, através das entrevistas, encontrou-se no discurso dos sujeitos da 

pesquisa opiniões diversas a respeito do que é ser professor de Pré-Vestibular.  

Ser professor num pré-vestibular, eu vejo como uma questão mais 

restrita devido à alimentação do tempo: nós temos uma hora e meia 

para abordar conteúdos que no ensino médio a gente tem um mês. 

Então, é uma prática mais restrita, mais limitada. É aquele professor 

que vai mais para dar uma revisão mesmo, é muito rápido daí a gente 

perde a noção daquele professor... Não deixa de ser um orientador, 

mas é um orientador mais limitado, mais direcionado porque o tempo 

é pouco. [...] O pré-vestibular é mais para revisar o conteúdo 

programático do ensino médio. A gente é mais voltado para essa 

questão. A gente não está preocupado, e nem tem tempo para isso, 

com questões psicológicas, de parar para entender o aluno, o que no 

ensino médio a gente tem. Mas, no pré-vestibular a gente não tem 

tempo, a gente tem mesmo é que jogar conteúdo para o aluno. Claro, 

se ele lança uma pergunta a gente para e responde, mas a preocupação 

da gente é com o tempo, em dar tempo. (Prof. “F”). 

A gente pensa o pré-vestibular o tempo é pouco então eu vou vomitar 

o conteúdo o tempo todo e acabou, e não é assim eu tento trazer outros 

tipos de questões, e principalmente o conteúdo eu acabei elaborando 

aula diferente para sair daquela mesmice que eu já estava ficando com 

a visão fechada de sempre falar a mesma coisa todas as aulas, e têm 

alunos que reprovam , “poxa esse cara de novo?!“com essa mesma 

história, com esse mesmo comentário?!” (Prof. “I”). 

No pré-vestibular, a gente tem pouco tempo. [...] Você tem que 

direcionar a forma do seu trabalho. Então, você direciona e não perde 

muito tempo com questões que não têm muito haver com o pré. Então, 

você direciona porque o tempo leva você a fazer isso, pois são só 34 

semanas para dar o ensino médio completo: primeiro ano, segundo 

ano e terceiro ano. Aí você tem que realmente fazer isso, senão você 

não consegue abordar todo o conteúdo do ensino médio (Prof. “E”). 

 

 Institucionalmente é definida através do cronograma de aulas a quantidade de 

horas aulas a serem dadas em cada disciplina. Dentro deste contexto, cabe ao professor, 

nas reuniões de planejamento, distribuir os conteúdos de acordo com o tempo 

estabelecido para revisar os conteúdos referentes aos três anos do ensino médio. Como 

explicita os depoimentos acima, o tempo se impõe direcionando os aspectos básicos da 

prática de ensino em pré-vestibular. Neste sentido, é necessário lecionar os conteúdos de 

forma rápida, de modo que há pouco espaço para atender as dificuldades individuais dos 

alunos. Por outro lado, é possível identificar um ponto de vista diferente a respeito da 

prática de ensino no Pré-Uni, apresentado na fala do Prof. “I”, o qual afirma que o 

“tempo limita, mas não determina a postura do professor.” O mesmo salienta ainda que 

quando o professor não para, deixando de observar sua prática, se torna repetitivo, ou 



 

 

seja, „caindo na mesmice‟. Entenda-se que, nesse caso, existe um momento em que o 

professor se impõe enquanto sujeito desse processo, logo pensa sobre sua prática e 

realiza suas mudanças através de um processo de autoavaliação. 

 Tardif (2005, p. 64) mostra-nos que embora a prática docente seja condicionada 

por diversos fatores (cronograma, disciplina, conteúdos, objetivos e ideias), em sala de 

aula o professor tem um momento solitário com o aluno, de modo que seu trabalho nem 

é totalmente condicionado, nem é totalmente autônomo. 

 Destarte, para definir o papel do professor, o Prof. “I” toma como referência o 

público atendido pelo pré-vestibular, conceituando o ser professor como “agente de 

transformação” e, embora ressalte o tempo como elemento influenciador da prática de 

ensino no pré, chega à conclusão que “o verdadeiro papel do professor é estimular, 

incentivar e principalmente no pré é essa nossa função” (Prof. “I”).  

Articulado a esse conceito de professor de pré-vestibular, o Prof. “I” traz à tona 

outra temática: o aluno recebido neste pré-vestibular chega desestimulado e isso exige 

do professor uma postura, a criação de uma alternativa:  

 

...acho fundamental você parar a aula para dizer a realidade, mostrar a 

origem de outras pessoas da comunidade que saíram do nada, mas, 

graças à educação, hoje estão bem e não é só em termos financeiros 

não, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, 

para se tornar uma pessoa de bem, progredir na vida. Esses exemplos 

a gente jogar na sala de aula, eles são fundamentais: trazer alunos 

daqui da universidade, profissionais que já se formaram e fazer uma 

mesa redonda para cada um contar sua história de vida, sua origem, o 

que era que fazia antes? Como começou a estudar? Como chegou a 

universidade?  Como foi a universidade, o que é que faz hoje, qual é a 

profissão dele. Por que as pessoas vão parando observando e 

pensando: “isso aí é bom!”. Por que todo mundo quer um futuro 

melhor, mesmo aquele aluno que não quer nada, ele não quer nada 

porque ele está querendo chamar atenção de alguma coisa, ele está 

com algum problema, ele não tem incentivo. Então, o incentivo hoje é 

fundamental para tentar trazer esses alunos, agora, claro você não vai 

chegar em uma sala e conseguir convencer todo mundo, mas eu acho 

válido um que seja a cada dia ou se for durante aquele ano você 

conseguir modificar o pensamento de alguém ali para me já está bom. 

 

Dentro do contexto do pré-vestibular, este professor (Prof. “I”) percebe que 

ministrar a aula não é suficiente, pois é necessário convencer o aluno, mostrando a 



 

 

importância de fazer um curso superior. De acordo com Charlot (2005), o aluno só 

aprende quando tem o desejo de aprender. Isso significa que essa mobilização é interna 

ao sujeito. Retomando a afirmação nas palavras de Charlot (2005, p.76) “só se pode 

ensinar a alguém que aceita aprender, ou seja, que aceita investir-se intelectualmente”; 

Em outro momento da fala do Prof. ”I”, ele explica melhor essa necessidade de 

incentivar e motivar o aluno: 

 

no pré eu tento chamar ainda mais atenção porque é uma aula puxada 

e o aluno para ele acompanhar, ele tem que ter uma motivação a mais, 

o professor ele tem que ser uma espécie de conselheiro, ele tem que 

ter a hora de parar a aula, “olhe você tem que fazer isso”, aconselhar, 

cinco minutos que você pare para dar um conselho você pode está 

resolvendo a vida de alguém para o resto da vida. Então, tem 

momento para tudo, tem o momento de brincar, tem o momento de 

levar a sério de dar bronca, de dar sermão. Tudo isso faz parte do dia a 

dia e só na prática a gente vai percebendo o que tem que ser feito. 

  

A preocupação com a motivação dos alunos é um fator explícito na fala anterior. 

Contudo, aparecem opiniões diversas sobre as possibilidades de interação professor e 

aluno no pré-vestibular. Tal interação é efetivada na prática de acordo com a postura 

assumida por cada profissional, mas também levando-se em consideração os 

condicionantes da ação docente, principalmente a organização do tempo. Desta forma, 

cada professor sente e vivencia sua prática de ensino no pré-vestibular de maneira 

diferente.  

Dentre as opiniões mais frequentes, observa-se que no pré-vestibular há uma 

dificuldade de aproximação maior do professor com o aluno. Essa problemática pode 

estar associada a alguns fatores, tais como: números de alunos por turma (em alguns 

polos o número de alunos chega a 150, por exemplo), a organização do tempo em 

relação à distribuição das aulas e a quantidade de atribuições dos professores partícipes 

no Pré-Uni
12

.  

Para a gente analisar essa interação professor – aluno no pré-vestibular 

é muito difícil de identificar, isso porque a gente não tem espaço e 

tempo. Nós estamos lá, praticamente, como professores robôs para 

estar passando e revisando conteúdo naquele limite de tempo. 

Interação mesmo eu vejo no ensino médio. Embora, eu peça aos 
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 Um dos critérios para ser professor do Pré-Universitário é ser professor da Rede Estadual de Ensino de 

Sergipe. Desta forma, além do vínculo empregatício com o Estado, ainda é permitido que o professor 

assuma dentro de suas possibilidades até 06 turmas no pré-vestibular. 



 

 

alunos: “claro que a gente tem que ser rápido e dinâmico, mas se 

vocês não entendem, não adianta!” (Prof. “F”). 

 

[...] Pré-vestibular é uma coisa bem rápida e você “passa por cima” e 

ele não acompanha. O aluno não acompanhando fica um serviço um 

pouco mal feito, eu entendo dessa forma. A gente fica assim: hoje a 

aula não prestou. A gente sente pelo olhar do aluno que a aula não 

prestou. Tem dias que a gente olha diz: hoje os alunos não 

entenderam! (Prof. “E”). 

 

Através desses depoimentos, constata-se que embora haja tentativas de 

aproximação com o aluno para saber, se ele está assimilando o conteúdo, a ação docente 

em pré-vestibular é identificada como uma ação mecânica, mesmo quando aparecem 

nos depoimentos posicionamentos que se aproximam de teorias críticas e reflexivas. 

Quando falam da prática, os professores mostram ações tradicionais: aulas expositivas, 

preocupação com a utilidade do conteúdo (probabilidade de cair ou não os conteúdos no 

vestibular) e resolução de questões objetivas.  

Com essas falas, reitera-se ainda o tempo como condicionante da atuação em 

sala de aula e enquanto definidor do conceito de dinamismo. Os entrevistados 

caracterizam dinamismo como o ato de lecionar de forma ágil, cumprindo o cronograma 

de atividades dentro do prazo estipulado. É importante salientar que dos entrevistados, 

somente o professor I aproxima o conceito de dinamismo também ao ato de utilizar-se 

de outros recursos para dar o conteúdo: “Eu acabei dinamizando as aulas com data 

show, com algumas dinâmicas, coisas simples”. 

Através do discurso até então apresentados, chega-se a dois tipos de conceitos de 

professor de cursinho pré-vestibular: aquele a quem cabe revisar conteúdos e entende 

que ser professor em pré-vestibular implica em algumas limitações por conta do tempo; 

e outro que entende que diante do contexto deste pré-vestibular o principal papel do 

professor é incentivar o aluno, pois senão o aluno não acompanha. 

 Encontra-se nestes depoimentos indícios para responder a uma das questões 

desta pesquisa, quais as concepções de prática educativa que norteiam as ações 

pedagógicas desses professores? Um dos professores (prof. “G”) explica que “uma 

coisa é teoria, outra coisa é prática. Não posso chegar para você e dizer: „tem que ser 



 

 

assim!‟” observa-se que o Prof. “G” entende que não há uma relação direta entre teoria 

e prática, e que é através da experiência do ato de ensinar que se define o ser professor. 

Encontraram-se também outras definições de prática educativa embutida no 

conceito de professor que os sujeitos da pesquisa apresentaram: “o professor hoje é um 

agente de transformação e que essa sociedade ela tem avançado em educação e o 

professor é o elemento fundamental desse processo” (Prof. “I”). Tal concepção de 

prática educativa visa a uma transformação social.  Podemos afirmar que essa definição 

de prática se aproxima muito da teoria freiriana.  Essa afirmação é confirmada mediante 

fala posterior do professor: 

 

Na educação, também eu leio muita coisa, leio Paulo Freire, vários 

autores atuais da educação eu gosto de ler muito aquela revista Nova 

Escola, que sempre traz reportagens interessantes, .... eu tenho que 

entender também o que os autores da educação pensam, saber qual é a 

minha metodologia, qual é a minha meta o que é que eu quero 

transformar, como transformar, eu sigo muito, ainda, a teoria de Paulo 

Freire, agora não daqueles que acham que uma teoria vai resolver todo 

o problema do mundo  e que eu devo ficar só naquela parte eu sempre 

procuro pesquisar e ver o que tem de novo, algumas metodologias, 

vejo em sites aulas de outros professores, como eles trabalham 

determinado tema, ele está se alicerçando em que, quais são os autores 

que eles estão lendo para dar aquela aula para elaborar aquela aula, é 

fundamental agora para isso você tem que sempre se auto avaliar, 

porque se não cai na mesmice (Prof. “I”). 

 

 É explicitado, na fala deste professor, um trabalho que prioriza a dimensão 

social do ensino, considerando o professor alguém que contribui para a construção e 

reconstrução de uma sociedade mais justa, de modo que este profissional pode provocar 

mudança na forma de pensar dos alunos.  Entretanto, outros conceitos de prática 

educativa emergem dos seus discursos, sem necessariamente encaixa-se em uma 

corrente teórica.  Observa-se que cada professor possui um conceito de prática, logo não 

segue necessariamente uma linha teórica. O Prof. “F” afirma que “ser professor é ser um 

orientador, aquela pessoa que está ali para planejar e orientar em conjunto”. Neste caso, 

mesmo utilizado em sua prática componentes do ensino tradicional (aula expositiva, por 

exemplo), o professor citado, apresenta um discurso construtivista. Nesta parte do 

depoimento do professor, o mesmo remete a um conceito geral de professor, mas 



 

 

explica que na prática de ensino em pré-vestibular, o professor também é um orientador, 

mas se encontra limitado em função da categoria tempo. 

  Diante desse conjunto de ideias, a respeito da prática de ensino que norteia a 

ação dos professores (sujeitos da pesquisa), que possuem objetivos diferenciados do 

ensino regular, chega-se a outra questão de pesquisa: quais as especificidades 

metodológicas da prática de ensino em pré-vestibular? No decorrer das entrevistas, 

apareceu outra questão: quais as diferenças e semelhanças existentes entre o ensino de 

pré-vestibular e o ensino regular? Embora no plano desta dissertação não se tenha 

pensado em fazer um estudo comparativo, essa discussão aparece nas falas dos 

professores. Entretanto, focalizaremos o olhar na questão de pesquisa definida 

previamente, sem ignorar essa nova questão, já que ela é uma questão de pano de fundo.  

Ao tentar explicitar as características da metodologia de ensino em pré-

vestibular, os professores apontaram algumas habilidades que são desenvolvidas na 

prática de ensino em pré-vestibular, que são necessárias ao professor de pré-vestibular. 

Neste sentido, o Prof. “E” faz a seguinte explanação: 

 

São quatro anos que estou no pré. Então, no primeiro ano eu senti um 

pouco de dificuldade porque nunca tinha ensinado em pré-vestibular, 

mas depois que a gente começa a ensinar dois, três, quatro anos, aí 

você vai pegando manejos, técnicas que tanto você trabalha no pré 

quanto no ensino médio. Então, dá para pegar alguns manejos, 

algumas técnicas que facilitam. Tipo: dicas. Você começa a trabalhar 

dicas no pré e também leva para o ensino médio. De uma certa forma 

você aprende muito com o ensino do pré-vestibular. 

     

Os anos de experiência, como explica a citação à cima, são fundamentais para 

que o professor de pré-vestibular adquira manejos e técnicas próprios dessa prática de 

ensino. Neste caso em específico, de acordo com o entrevistado, o professor aprende a 

trabalhar com dicas, geralmente as dicas são utilizadas como uma forma de eliminar 

questões parecidas, ou como uma maneira prática de encontrar a resposta certa, quando 

se trata de um determinado assunto, sem necessariamente dominar o conteúdo.  Neste 

sentido, as dicas aparecem atreladas a questão da distribuição do tempo na prática de 

ensino em pré-vestibular.  



 

 

Ser professor de pré-vestibular requer características e formas de ensinar que são 

peculiares dessa prática de ensino. Esta afirmativa é apresentada, também, pelo Prof. “I” 

que cita alguns requisitos básicos para ser professor de pré-vestibular: 

Primeiro ponto para ser professor de pré-vestibular: tem que ter 

capacidade de síntese muito grande; tem que conhecer muito o que 

cai, claro que não é sintetizar o ponto e deixar os outros conteúdos de 

fora,  ele tem que ser rápido, tem que ter uma boa dicção, ele tem que 

ter ritmo, não é como no ensino normal: você pode passar uma 

atividade, pode parar um pouco, no pré-vestibular não você tem que 

ter  ritmo e uma certa qualidade na explicação, uma empolgação que 

você consiga fazer com que o aluno preste atenção uma hora e meia 

naquilo que você está explicando, por que se você não tiver ritmo, não 

tiver empolgação para explicar, não fazer uma aula dinâmica, o aluno 

não consegue acompanhar, então não é fácil, ser um professor no pré-

vestibular, porque exige muito mais de você do que ensinar no ensino 

fundamental e médio (Prof. “I”). 

 

Aparecem, agora, outras peculiaridades da prática de ensino em pré-vestibular, 

que explicitam formas de organizar o conteúdo e formas de expor o conteúdo. Logo, 

cabe ao professor de pré-vestibular ter capacidade de síntese, ser rápido, ter empolgação 

na hora de explicar o assunto, ter uma boa dicção, explicar com qualidade. 

De acordo com o Prof. “F,” quem leciona em pré-vestibular aprende no decorrer 

dos anos de prática de ensino a ser mais preciso na transmissão dos conteúdos. “A 

questão da precisão. Tanto da precisão do tempo, de atingir os objetivos, pois a gente 

tem que ser mais prática, mais direta (Prof. “F”), além disso o professor acrescenta que 

cabe ao professor “tentar levar o aluno a um raciocínio mais rápido...”(Prof. “F”). Logo, 

o pré-vestibular tem especificidades metodológicas, diferenciando-se, em alguns 

aspectos, do ensino regular, como explicita a citação abaixo: 

 

o pré-vestibular é totalmente diferente da sala de aula normal, na sala 

de aula você vai lidar com os problemas do aluno, problemas com o 

conteúdo, no pré-vestibular não você tem que lidar com o conteúdo 

com uma certa velocidade, com certo dinamismo também, por que não 

é só diretamente jogar o conteúdo, mas tem que ter dinamismos 

porque si não daqui a pouco não tem mais ninguém na sala de aula, é 

mais diferente. Tem que ter um jogo de cintura, dominar o conteúdo, 

dar o conteúdo em certa velocidade, conhecer o que é  preciso colocar 

na sala de aula, na sala de aula normal você vai dar o conteúdo 

letamente, distribuir  letamente, e aí não você vai colocar todo 

conteúdo em uma certa velocidade para que o aluno veja que o 

conteúdo foi dado, que o conteúdo ele vai ver na prova  dos 



 

 

vestibulares que ele vai enfrentar,  não é só na universidade federal, 

tem outros vestibulares que ele pode enfrentar (Prof. “G”). 

 

Muda o ritmo, a gente sintetiza mais o conteúdo, se torna mais 

objetivo, e que tenha uma eficácia mais rápida. Você chega e diz o 

assunto é esse, esse e esse, fazendo com que o aluno entenda de uma 

forma mais rápida e da melhor forma possível agora sempre prestar 

atenção para não deixar temas importantes de fora, porque às vezes a 

gente passa por cima e não percebe e o aluno fica sem ver aquele 

conteúdo (Prof. “I”) 

 

Através da diferenciação da prática de ensino no sistema regular e do pré-

vestibular, os professores apresentaram componentes do ensino em pré-vestibular já 

citados anteriormente como: a precisão do tempo, a objetividade, dinamismo dentre 

outros, mas também coloraram de maneira mais nítida a preocupação com a utilidade do 

conteúdo, se vai cair na prova do vestibular ou não. Novamente o tempo aparece como 

uma variável que direciona a metodologia de ensino em pré-vestibular, que está 

relacionada, inclusive, com o objetivo de rever conteúdos, conforme citação a seguir: 

   

Eu, no pré-vestibular, abordo o conteúdo de uma maneira bem rápida 

e vou mais para a resolução de questões, que é uma  certa revisão. 

Você prepara o aluno para a prova e no ensino médio você não tem 

pouco tempo, você tem muito tempo, então, você pode trabalhar 

questões, trabalhar temas transversais, temas envolvendo situações do 

cotidiano do aluno, enquanto que no pré-vestibular você tem que 

direcionar mesmo. Se você não direcionar, você não consegue fazer a 

abordagem completa dos conteúdos (Prof. “E”). 

 

Diante desta assertiva, percebe-se que a organização do trabalho docente no pré-

vestibular diferencia-se do ensino médio em dois aspectos básicos: a organização do 

tempo e os objetivos de ensino. Enquanto no ensino médio existe uma preocupação com 

a formação completa do indivíduo; no pré-vestibular, há uma preocupação com a 

solidificação de conteúdo cobrados no vestibular e que supostamente foram dados no 

ensino médio.   

De acordo com o Prof. “I” e por causa das características do ensino em pré-

vestibular, existe uma tendência de acomodação do professor. Diante dessa afirmativa 

ele explica:    



 

 

no pré-vestibular, não vou dizer que é um vício, mas existe uma 

tendência de você acabar memorizando, porque são vários anos 

trabalhando as mesmas coisas: primeiro, segundo e terceiro ano o 

conteúdo de três anos em um, o que na verdade é menos de um ano 

porque quando começa e até o dia do vestibular, então você acaba se 

não observar direito, você acaba se repetindo todos os anos,  usando a 

mesma metodologia, a mesma forma de explicar o conteúdo, ou pior 

fazendo as mesmas brincadeiras, os mesmos comentários, acaba 

caindo na mesmice.  Eu percebi que estava caindo nessa questão de 

ficar sempre naquela aula, às vezes eu lia o conteúdo em casa buscava 

outros autores para mudar minha explicação e acabava fazendo a 

mesma coisa. Então, qual foi a saída que arrumei? Eu acabei 

dinamizando as aulas com data show, com algumas dinâmicas, até 

coisas simples, que as pessoas acham que é simples, levava uma bola 

para a sala de aula, e eu mandava jogar a bola de assopro como se 

fosse vôlei e cantávamos uma música e quem estivesse com a bola na 

mão faço uma pergunta aquele aluno ou ele faz qualquer pergunta 

para mim, para tentar diferenciar, tentar chamar a atenção deles. 

Prender a atenção do aluno, isso sair também daquela questão da 

mesmice.  

 

Para este professor é necessário modificar as aulas a cada ano, pois têm alunos 

que reprovam, os temas se atualizam e embora o tempo direcione a prática de ensino em 

pré-vestibular, ainda é possível dinamizar as aulas para além das aulas expositivas, 

como o uso de tecnologia e dinâmicas. Igualmente, fica nítida na fala deste professor a 

preocupação com aspectos metodológicos, uma preocupação que relaciona o objetivo de 

ensino no pré-vestibular: solidificar conteúdos, os meios para atingir esse conteúdo, as 

condições de ensino. Por mais que encontre em sua ação na sala de aula limites para dar 

aulas mais reflexivas, o professor utiliza-se de diversos recursos tentando se aproximar 

desse conceito de prática. É importante frisar que o que direciona a utilização dos 

recursos é o objetivo de ensino, deste modo a prática de ensino em questão embora 

pense em reforçar os conteúdos, tem como um objetivo social oferecer oportunidades de 

acesso ao ensino superior. Em seus discursos, os professores falam desse objetivo social 

do projeto, mas entende que salienta a influência desse na organização do ensino neste 

pré-vestibular.    

Outro professor, também, explicita as diferenças existentes no ensino em pré-

vestibular e o ensino regular, explicando outros aspectos desta prática: 

No ensino médio temos mais tempo para trabalhar o conteúdo, temos 

mais aula, temos um contato direto com o aluno. A gente para para 

ouvir o aluno, a gente planeja, vai para uma biblioteca, faz um 



 

 

planejamento de leitura. E no pré-vestibular não. Embora haja leitura, 

mas é aquela leitura mecânica, é uma interpretação bem rápida. O 

professor, na verdade, é quem mais faz a interpretação do que o aluno. 

E no ensino médio o aluno tem todo esse tempo, a gente espera o 

aluno desenvolver as atividades, no pré-vestibular o professor 

desenvolve para o aluno, é diferente. A gente só vê mesmo ele 

desenvolvendo atividade quando estamos aplicando simulado. Aí no 

pré-vestibular ele tem tempo para resolver questões, mas fora disso, o 

professor o tempo todo é quem trabalha (Prof. “F”). 

 

Destaca-se, através desta fala, outra característica importante da prática de 

ensino nos cursinhos pré-vestibulares: existe pouco tempo para o aluno pensar durante 

as aulas, de modo que o professor expõe o conteúdo o tempo todo, inclusive, na hora de 

resolver questões e interpretar textos, o professor acaba precipitando a resposta por 

conta do tempo definido para sua aula.  

A „falta de bagagem‟ do aluno do pré-vestibular é outra temática que aparece, 

quando os professores “G”, “F” e “E” falam das dificuldades encontradas em sua 

prática. Como fora mostrado, no início deste subtópico, cabe ao professor de pré-

vestibular revisar conteúdos que caiam na prova do vestibular. Neste ínterim, subtende-

se que o aluno já estudou esses conteúdos no ensino regular, de modo que o pré-

vestibular aparece como uma forma de revê-los, a fim de preparar o aluno para 

responder questões que seguem o estilo da fundação que elabora a prova do vestibular. 

Mesmo não sendo objetivo desta pesquisa, relatar ou analisar os problemas do ensino 

regular, é importante lembrar que existe uma relação de interdependência entre o pré-

vestibular e o ensino médio e que, na prática de ensino no pré-vestibular, os professores 

apontam que quando o aluno não fez um ensino fundamental e médio de qualidade, 

acarreta em problemas para os cursinhos preparatórios, já que em um ano esses mesmos 

docentes não têm condições de sanarem tais lacunas no aprendizado do aluno. 

De acordo com os professores, “G”, “F” e “E” a falta de conhecimento dos 

conteúdos, por parte dos alunos, dificulta o cumprimento do planejamento e dos 

objetivos de ensino em pré-vestibular. Neste sentido, os professores apontam que: 

A gente que trabalha com pré-vestibular é um negócio sério, muito 

mais complexo do que a gente pensa, de quando a gente começou a 

trabalhar  há 12 anos atrás, praticamente, pra hoje tem uma diferença 

muito grande, a perda de conteúdo é muito grande, quando a gente 

começou a trabalhar o aluno tinha mais qualidade, e hoje a gente pega 



 

 

aluno que não sabe quase nada, praticamente, e a gente tem lidar com 

essas situações, você pegar um aluno que não sabe quase nada e 

querer empurrar goela abaixo todos os conteúdos que a universidade 

cobra é complicado, você tem que orientar ele a pegar determinado 

conteúdo que facilita o lado deles, que são conteúdos mais fáceis de 

entender e então fazer com que eles estudem um certo roteiro com os 

assuntos mais fáceis de entender..., para ele aprender, para um aluno 

que não sabe nada, alunos de EJA, alunos que nunca viu uma 

disciplina de ensino médio, praticamente, alunos que vem de uma base 

ruim na sétima série, na oitava série, você jogar determinados 

conteúdos , você tem que jogar, mas orientar que tem outros conteúdo 

que ele pode seguir e vai conseguir entrar na Universidade.  Na 

universidade você precisa fazer 5 itens, então tem determinados 

conteúdos que a gente sabe que cai então agente orienta 5 ou 6 

conteúdos durante os três anos e ele pega esses assuntos e se 

aperfeiçoa mais e um ou outro item que ele vê que dá para marcar ele 

tenta. Agora, a perda de conteúdo de antes para hoje é muito grande 

(Prof. “G”). 

 

A gente percebe que o aluno faz o ensino médio e  muitos não sabem 

interpretar. Eu vejo aí a maior questão e eles têm dificuldades. Às 

vezes fogem do tema em uma redação, interpretam equivocadamente 

questões de literatura, que é 80% da prova de português, justamente 

devido a isso, ao fato de o tempo todo no ensino médio ele não 

conseguir desenvolver isso e no pré-vestibular não dá tempo para a 

gente trabalhar essas questões (Prof. “F”). 

 

Através destes depoimentos, pode-se afirmar que o pré-vestibular torna-se uma 

prática limitada, quando o aluno não conhece os assuntos que vão cair na prova do 

vestibular. Sendo assim, cabe ao professor de pré-vestibular oferecer ao vestibulando 

uma alternativa, uma dica, uma forma de conseguir a pontuação mínima para não zerar 

as matérias. Como não há uma regra de média nas notas das disciplinas, o único pré-

requisito necessário é que sua nota seja diferente de zero, sendo a aprovação dentro do 

número de vagas definida pela média dos concorrentes para determinados cursos.  

 Como em toda prática de ensino, o pré-vestibular também passa por problemas 

que abrange aspectos organizacionais, estruturais e pedagógicos. Dentre o conjunto de 

dados obtidos mediante questionário e entrevista, são dificuldades que aparecem, no 

entanto é na entrevista que esse aspecto fica mais nítido. Neste sentido, o Prof. “E” 

afirma que: 

a principal dificuldade é a falta de “bagagem” por parte do aluno e aí 

para você abordar temas [...] é bem complicado. Então, a principal 

dificuldade que a gente tem é trabalhar os conteúdos quando ele não 



 

 

tem uma certa “bagagem”, porque são alunos que vêm do supletivo, 

eles têm oito meses ou dez meses de aula e nesse tempo ele não tem 

como ver todo o conteúdo do ensino médio. Pré-vestibular é uma 

coisa bem rápida e você “passa por cima” e ele não acompanha. O 

aluno não acompanhando fica um serviço um pouco mal feito, eu 

entendo dessa forma. A gente fica assim: hoje a aula não prestou. [...]. 

Por conta da falta de “bagagem”, a qual eles não trazem do ensino 

médio. E não dá tempo de voltar por conta do cronograma que nós 

temos a seguir (Prof. “E”). 

 

 A “falta de bagagem” do aluno é uma temática recorrente, seja nos momentos 

em que os professores falam da forma de ensinar em pré-vestibular, seja quando eles 

falam das dificuldades enfrentadas nas aulas. Na fala do Prof. “E”, essa afirmativa 

aparece e traz à tona um sentimento de frustração, quando o aluno não consegue 

acompanhar as aulas. Uma frustração que é decorrente do resultado que se espera 

quando se dá uma aula, conforme PARO (1999)
13

 o produto de uma aula é o 

aprendizado e a mudança provocada no aluno, de modo que, como afirma o próprio 

professor investigado, se o aluno não acompanha, se o aluno não aprende, o trabalho do 

professor fica incompleto. 

 Outro professor salienta a problemática da qualidade do ensino ressaltando os 

seguintes aspectos:  

Eu trabalho tanto com pré-vestibular popular e quanto o não. Já tenho 

uma certa experiência. A grande dificuldade hoje é a falta de 

conhecimento no ensino fundamental e no ensino médio e isso é um 

negócio sério. O ensino hoje se popularizou muito, mas em termos de 

qualidade, deixa muito a desejar. Muito! A base do aluno... a gente 

pega o aluno sem base nenhuma, o aluno sai da sexta série, sétima 

série sem saber o principal... fica difícil de trabalhar com eles. E a 

gente pega alunos que não tem o mínimo sequer de conhecimento, de 

base. Você vai ter que rebolar com esse aluno, estimular ele a não 

desistir, mostrar a ele a força dele, porque senão ele quer desistir logo. 

O número de pessoas que abandonam é muito grande e você tem que 

mostrar para ele que ele tem que conseguir, que ele tem que acreditar 

nele, porque senão ele acaba abandonando, porque o conhecimento 

dele é muito pouco para aquilo em sala de aula. E a gente tem que 

orientar os caminhos que ele deve seguir (Prof. “G”). 
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 Vitor Paro(1999) nos mostra que o trabalho pedagógico é não material e que tem como objeto 

de trabalho, consumidor e co-produtor (sujeito) o aluno. Segundo o autor, a aula consiste em 

uma atividade do trabalho docente, e não em um produto. 

 



 

 

  

 Mesmo o aluno demonstrando falta de conhecimentos dos conteúdos cobrados 

no vestibular, busca-se estimulá-los, tentando mostrar-lhes um caminho para seguir em 

frente. Conforme menciona a citação acima, a falta de conhecimento resulta em um 

problema: a desistência. De acordo com a Prof. “F”, a desistência começa a ocorrer nos 

primeiros quatro meses de curso, principalmente depois que é dada a isenção de taxa do 

vestibular.  

 Outro problema com o qual os professores convivem é o atraso na distribuição 

do material didático:        

Quando a gente começa, no primeiro módulo, falta material, o caderno 

não chegou ainda. E, às vezes, quando a gente ta lá no finalzinho, 

terminando o módulo é que vem chegar. O coordenador tem a 

preocupação em buscar para o professor, mas o aluno não tem. Então, 

não acompanha, às vezes, o professor tem que levar material fora 

daquilo que ele já planejou, já teve um período para planejar – a gente 

tem um planejamento antes. Mas, o material demora a chegar. No 

início faltam as coisas básicas que a gente precisa no dia a dia: 

pincel... e a gente acaba levando do próprio bolso. Além disso, tem a 

questão do número de alunos no polo em que eu trabalho é, no início, 

sufocante: chega a 150 alunos por turma (Prof. “F”). 

 

Embora, esses problemas enfraqueçam a prática de ensino no Pré-Uni, os 

professores acreditam que o pré-vestibular é, sem dúvida, um espaço que permite mudar 

a vida de muitos estudantes de origem popular que não tem como pagar um cursinho 

preparatório para o vestibular.   

 

Gostaria de falar mais uma coisa: vejo que da prática mesmo de 

ensino é complicado mudar devido ao tempo. Deveria ter toda uma 

mudança na estrutura, deveria ter mais aulas ao invés de 34, poderia 

ser umas 40, a gente poderia trabalhar de forma mais interativa, mas 

vejo que a aula do pré, por ser revisão, já é mais complicado. Acho 

que teria que ter mais aula, começar mais cedo, a gente começa em 

abril, dois três meses em relação à escola particular, quando a gente 

percebe, o aluno já está atrás. Embora seja um programa interessante, 

benéfico para a classe popular, para àqueles alunos que não tiveram 

uma formação tão adequada, o pré-vestibular vem para sanar um 

pouco dessas desigualdades. Eu o vejo como um programa 

interessante, mas que precisa ser repensado em termos de 

estruturação. Embora a gente nos encontros que têm, em fevereiro, por 

exemplo, a gente se reúna para planejar o material, rever o material 

passado, ver o que aproveita. Embora os professores, por disciplina 

façam mudanças nesses módulos, mas muitas mudanças não são 



 

 

acatadas, a gente percebe que quando o material vem não é aquilo que 

a gente planejou. Então, tudo isso tem que ser repensado (Prof. “F”) 

 

Através deste depoimento, aparecem problemas relacionados à organização e 

distribuição do tempo neste pré-vestibular que acabam prejudicando o desenvolvimento 

das atividades. Entretanto, como ressalta o Prof. “F” mesmo com tantos problemas este 

programa consegue cumprir uma de suas funções que é diminuir as desigualdades de 

acesso ao ensino superior, objetivo destacado também pela coordenadora Aurora, 

quando falamos da organização do Pré-Uni.  

As entrevistas evidenciam a importância do Pré-Uni enquanto política de acesso 

ao ensino superior, de modo que a organização do material didático, do cronograma de 

atividades influencia diretamente na qualidade do trabalho do professor. Em suma, fica 

clara a necessidade de um aprimoramento dessa política, como reforça o depoimento do 

Prof. “I”:  

Eu defendo o pré, eu defendo porque é público e  muita gente que sai 

do ensino médio de pessoas carentes [...] está vencendo na vida 

porque sai do ensino médio e está conseguindo aprofundar o que não 

aprendeu e está conseguindo entrar na universidade, eu defendo nesse 

sentido, porque está sendo um caminho para muita gente que não tem 

condição de vir a Aracaju e pagar um pré-vestibular caro, e aí as 

pessoas estão entrando na universidade e seguindo sua vida, agora eu 

defendo que tem que ter mais apoio, em todos os sentidos: o governo 

deve investir mais, porque agente trabalha e sente a necessidade e ver 

os problemas acontecendo. 

 

Na medida em que os professores entendem a importância do Pré-Uni como uma 

política pública que deve ser fortalecida, eles tercem a crítica ao sistema de ensino 

regular, pois este se encontra fragilizado. Essa indignação observa-se nos depoimentos 

anteriores que falam da qualidade do ensino, bem como no depoimento a seguir: 

Pré-vestibular não deveria existir, o que deveria existir era um ensino 

fundamental e médio bem estruturado para que o aluno fosse direto 

para universidade, mas infelizmente, em função da baixa qualidade do 

ensino, dos problemas que a gente ver no dia a dia aí surge o pré-

vestibular como uma alternativa de reforçar o que o aluno deveria ter 

aprendido no ensino fundamental e médio (Prof. “I”). 

 



 

 

O entendimento de que o pré-vestibular é uma política paliativa, emergente 

dentro da defasagem do ensino público é uma opinião que aparece no discurso dos 

professores de forma implícita e explícita, como é o caso da citação acima. Em outros 

momentos, os professores remetem a sua época de estudante que não tinha essas 

oportunidades, principalmente quando se tratava de cidades do interior do Estado de 

Sergipe. Essa temática é inclusive levantada por parte do movimento negro que critica 

os pré-vestibulares populares por entender que não são eficientes, frente à uma política 

afirmativa, pois o ideal é que se tenha ensino médio de qualidade (SOUZA, 2003, 

p.178).   

Em suma, através da coleta de dados, podemos identificar duas relações, a 

respeito do pré-vestibular, com o tempo: a primeira, relacionada à forma de como 

ensinar nesse espaço; e a segunda, em como se adquirir a essa forma de ensinar. No pré-

vestibular, conforme observado nas interpretações dos dados, há algumas 

especificidades metodológicas: precisão, dinamismo, objetividade, conhecimento e 

outras, que são necessárias por conta do pouco tempo que o professor possui para 

ensinar determinado  conteúdo de três anos do ensino médio em menos de um ano no 

pré-vestibular. Entretanto, como argumentam os professores, tais características se 

adquirem com o passar dos anos de experiência, de modo que o “estilo” existe, a 

maneira de ensinar em um pré-vestibular é desenvolvida naturalmente, destarte há uma 

tendência de acomodação da prática como explica o Prof. “I”.  Entretanto, observam-se 

outras especificidades da organização do ensino em Pré-Uni, a saber: distribuição dos 

conteúdos em 34 aulas; ensino utilitário, a prática visa à resolução de uma prova.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve como objetivo principal analisar as práticas educativas 

desenvolvidas por professores do pré-vestibular popular oferecido pela Secretaria 

Estadual de Educação de Sergipe.  

Ao colocar-se diante do desafio de tratar de um tema extremamente atual com 

pouco estudo sobre essa temática, propõe-se em contribuir para a construção de novos 

conhecimentos sobre a prática de ensino em pré-vestibulares populares, à medida que se 

analisa e descreve a experiência desenvolvida no Estado de Sergipe.  

Este trabalho reúne um conjunto de reflexões e de conceitos importantes, a fim 

de mostrar a relevância do objeto da pesquisa, bem como para entender os caminhos 

trilhados pelos pré-vestibulares no Brasil e da necessidade de criação de pré-

vestibulares populares para atender as comunidades populares. 

Para melhor entender a prática de ensino nesse espaço e mostrar suas 

especificidades, utilizaram-se alguns instrumentos de coleta de dados, tais como 

questionários, entrevistas, e formulário. Através da coleta, buscou-se responder a 

importantes questões da pesquisa: como está organizado o trabalho pedagógico no Pré- 

Uni? Qual o papel do professor deste pré-vestibular? Quais as especificidades 

metodológicas da prática de ensino em pré-vestibular? Quais as concepções de prática 

educativa que norteiam as ações pedagógicas desses professores? Quais os princípios 

políticos e educativos que permeiam o projeto pedagógico deste Pré-Vestibular? 

As conclusões são apresentadas em dois blocos: sobre o papel do Pré-Uni, 

enquanto política de acesso e sobre a prática de ensino no Pré-Uni. Essa lógica foi 

utilizada para análise dos dados e conclusões, pois eram apenas uma divisão para 

melhor organização das reflexões que se faz a respeito do objeto. Igualmente dentro de 

cada bloco, busca-se responder as questões de pesquisa explicitadas acima. 

 

Sobre o papel do Pré-Uni enquanto política de acesso: 

 

Com base nas leituras realizadas, entende-se que as políticas públicas de acesso 

ao ensino superior aparecem como uma opção para diminuir as desigualdades geradas 

pela própria sociedade. Através da retrospectiva sobre o ensino superior no Brasil, 



 

 

chega-se a duas informações importantes: o ensino seja ele básico ou superior fora, até 

os anos 1920, direcionado para a elite; houve um momento da história da educação 

brasileira em que a entrada no ensino superior foi automática, para os alunos do Colégio 

Dom Pedro Segundo e em algumas escolas estaduais que tinha o mesmo currículo que 

àquele. Porém, os exames de admissão para o ensino superior passam a ser obrigatório 

para todos, devido à pressão dos colégios particulares e da elite brasileira, os quais 

argumentavam sobre a possibilidade de queda da qualidade do ensino. 

É somente com o processo de industrialização do país que as classes populares 

passam a constituir o alunado da escola pública, ainda que em grau elementar. Mesmo 

que a educação não fosse para todos, do ensino básico ao superior, há uma expansão 

significativa em termos de vagas, contudo em termos de qualidade a escola pública, 

ainda, deixa a desejar. Entretanto, a desigualdade na oferta do ensino faz parte de todos 

os períodos da História da Educação brasileira. Todavia a diferença é que, 

principalmente após a ditadura militar, luta-se por educação, então as classes populares 

criaram, dentro de sua organização, espaços de ensino com o objetivo de alcançar níveis 

mais elevados de instrução. 

É frente ao contexto de luta por direito a educação que surgem as ações 

afirmativas, com o intuito de amenizar as desigualdades geradas por tantos séculos. 

Essas políticas de discriminação positiva partem de iniciativas comunitárias e 

governamentais.  

No caso específico dos pré-vestibulares populares observa-se uma expansão 

significativa a partir do ano 2000, seja como uma ação comunitária, extensão 

universitária, ou enquanto ação estatal. 

De acordo com a explanação realizada no capítulo I, pode-se observar que os 

pré-vestibulares aparecem em decorrência de dois motivos: a universidade expandiu de 

forma desproporcional à demanda; os exames de admissão para o ensino superior 

passam a ser obrigatória e são aprimorados, exigindo do aluno uma preparação para 

resolução da prova. Esses são os motivos iniciais, mas de acordo com as leituras 

realizadas e levando em consideração o depoimento dos professores, podemos 

acrescentar a essa problemática a queda da qualidade do ensino médio. 

Para analisar a prática de ensino no Pré-Uni, foi necessário saber quais os 

princípios políticos e educativos que permeiam o projeto pedagógico deste Pré-

Vestibular? A primeira assertiva que se pode chegar é que o Pré-Uni é uma política de 



 

 

assistência aos alunos e ex-alunos da rede estadual de ensino de Sergipe, e portanto, 

constitui-se em uma política de acesso ao ensino superior que se propõe a acompanhar o 

aluno vestibulando até a entrada na universidade. Destarte, o Pré-Uni está incluso no 

Programa de Assistência ao Aluno Vestibulando da Rede Estadual de Ensino, o qual 

promove ações paralelas, as aulas preparatórias, que permitem acompanhar o aluno 

desde o ensino médio e os caminhos rumo ao vestibular. Dentre essas ações, encontra-se 

a orientação para obtenção da isenção de taxa do vestibular, primavera literária, 

disponibilização das obras literárias para empréstimo, fornecimento de material 

pedagógico: módulos, pasta e farda e etc., disponibilidade de transporte no dia do 

vestibular para os alunos do interior do Estado, palestra sobre os cursos ofertados pela 

UFS, dentre outras ações. Pode-se salientar, ainda, que a ampliação das ações do Pré-

Uni busca amenizar as dificuldades financeiras dos alunos para participação na prova do 

vestibular. 

Todavia, as ações citadas visam, como explicitou a coordenadora “Aurora”, a 

dar ao aluno informações necessárias para a sua aprovação no vestibular, mas também 

apresentar a Universidade Federal de Sergipe, os seus cursos e os seus programas de 

assistência estudantil. 

       

Sobre a prática de ensino no Pré-Uni. 

 

Os dados coletados e analisados são extremamente importantes para refletir 

sobre a organização do ensino em pré-vestibular. Assim, o trabalho pedagógico no pré-

vestibular segue uma série de atividades: horas de estudos, planejamento individual e 

coletivo, produção de material didático, aulas expositivas, resolução de questões com 

base nos modelos de questões das universidades públicas, com ênfase nos modelos de 

questões adotados pela UFS e organização de simulados. 

Com base nessa lista de atividades encontradas no depoimento dos professores 

do Pré-Uni, pode-se afirmar que os professores de pré-vestibular possuem uma rotina 

semelhante a do professor do ensino regular. O que diferencia essa prática de ensino são 

os objetivos, a distribuição e organização dos conteúdos. A finalidade da prática de 

ensino no pré-vestibular é a preparação do aluno para o vestibular. Para atingir a esse 

objetivo, os professores (30%) afirmam que muitas vezes têm que ensinar o conteúdo 

que não foi aprendido no médio; outros (40%) entendem que o papel do professor é o de 



 

 

revisar os conteúdos já vistos no ensino regular. Apareceram, contudo, opiniões 

diversas sobre qual é o papel do professor de pré-vestibular? Dentre os conceitos que 

apareceram é relevante lembrar que alguns professores (Prof. “I” e Prof. “G”) apontam 

que, além de ensinar e revisar conteúdos, há a necessidade do professor ser um 

incentivador, um motivador, pois os alunos que chegam ao pré-vestibular precisam 

desse incentivo, por conta das dificuldades que enfrentam no decorrer do ano de 

preparação para o vestibular.  

Os dados permitiram, ainda, responder a outras questões de pesquisa: Como 

está organizado o trabalho pedagógico no Pré- Uni? Quais as especificidades 

metodológicas da prática de ensino em pré-vestibular? A primeira questão 

apresentada neste parágrafo é uma questão central, da qual são subtraídas todas as 

outras questões desta pesquisa.  

Contudo, é importante mostrar que o pré-vestibular segue uma organização 

curricular própria deste espaço. Os conteúdos de cada disciplina têm como base a grade 

de conteúdo indicados pela instituição de ensino superior, a qual o aluno pretende 

prestar o vestibular, de modo que os conteúdos devem ser distribuídos e sintetizados em 

34 aulas a serem dadas em menos de ano. Os conteúdos indicados pelas faculdades e 

universidades referem-se a conteúdos dados nos três anos do ensino médio. Surgem 

aqui características que ajudam a responder a segunda questão de pesquisa, quais as 

especificidades metodológicas da prática de ensino em pré-vestibular? Ao pré-

vestibular cabe revisar os conteúdos dados no ensino médio, entretanto, como mostram 

alguns professores (Prof. “A”; Prof. “G”; Prof. “D”), às vezes é necessário ensinar os 

conteúdos de forma mais aprofundada, principalmente quando o aluno não aprendeu os 

conteúdos do ensino médio. Outra característica que podemos salientar é que os 

conteúdos que são dados nos três anos do ensino médio passam a ser dados em menos 

de um ano, neste contexto o tempo de aula é limitado. Essa característica é a que mais  

influencia e direciona a prática de ensino no pré-vestibular.  

Retomam-se a seguir algumas falas significativas para ilustrar essas conclusões: 

“no pré-vestibular a gente tem pouco tempo. [...] Você tem que direcionar a forma do 

seu trabalho” (Prof. “E”); “Ser professor num pré-vestibular eu vejo como uma questão 

mais restrita devido à alimentação do tempo: nós temos uma hora e meia para abordar 

conteúdos que no ensino médio e a gente tem um mês. Então, é uma prática mais 



 

 

restrita, mais limitada” (Prof. “F”); “a gente pensa o pré-vestibular o tempo é pouco 

então eu vou vomitar o conteúdo o tempo todo e acabou, e não é assim eu tento trazer 

outros tipos de questões, e principalmente o conteúdo eu acabei elaborando aula 

diferente para sair daquela mesmice” (Prof. “I”). 

 As falas acima fornecem elementos para reafirmar que o tempo é um limitador 

da prática de ensino em pré-vestibular, entretanto, como mostra o Prof. “F” embora o 

tempo limite ele não condiciona a prática, pois o professor, enquanto sujeito deste 

processo pode encontrar espaços para fazer diferente. Assim, como explicitam os 

depoimentos, na prática os professores agem de formas diferentes frente aos desafios 

que surgem em sala de aula, mas existem de fato algumas especificidades 

metodológicas do ensino em pré-vestibular. Dentre tais especificidades, destacam-se: 

objetividade, precisão, dinamismo, capacidade de síntese, domínio do conteúdo a ser 

dado, trabalhar com dicas. Tais especificidades são comuns aos pré-vestibulares, no 

entanto quando se trata de pré-vestibulares populares acrescenta-se a ênfase na 

formação política do aluno, sendo o professor um agente de transformação da vida deste 

aluno. 

 Por ora, derruba-se a primeira crítica do senso comum direcionada à prática de 

ensino em pré-vestibular, “o pré-vestibular é macete”. Com base nos depoimento dos 

sujeitos da pesquisa, entende-se que no pré-vestibular ensina dicas para resolver 

questões, mas a prática de ensino em pré-vestibular não se resume a esse sistema de 

dicas. Lembrando que apenas um professor faz menção a essa técnica (prof. “F”). É 

importante retomar também, que apareceram dois conceitos de dinamismo: “ser 

dinâmico é ter agilidade e ritmo para passar os conteúdos”; “ser dinâmico é utilizar 

recursos e metodologias diferentes e atrativas”. Logo, o dinamismo no pré-vestibular é 

visto de maneira diferente de acordo a prática de cada professor. 

 Entretanto, é no decorrer dos anos de prática que os professores adquirem 

características que são necessárias para ser professor de pré-vestibular.  No caso dos 

professores do Pré-Uni, quando entram neste pré-vestibular, já são professores da rede 

estadual de ensino com experiência no ensino fundamental ou médio e, a maioria já teve 

experiência de ensino em outros pré-vestibulares. Mesmo assim, os professores do 

ensino médio que entram no pré-vestibular afirmam ter dificuldade de adaptação.  



 

 

 Outra característica encontrada nos depoimentos é que no ensino em pré-

vestibular os professores em sua maioria têm uma relação mais distante do aluno, isso é 

decorrente de dois fatores: o tempo e o número de alunos que chegam a um total de 150 

por turma. É significativo lembrar que um professor disse que, para além de expor 

conteúdo, tiram alguns minutos de aula para conversar com os alunos (Prof. “I”) . 

Mesmo nesta situação, percebe-se que o acompanhamento individual do 

desenvolvimento do aluno é limitado dentro das situações de ensino em pré-vestibular.  

Essas conclusões podem ser afirmadas com base nos seguintes depoimentos: “o pré-

vestibular é totalmente diferente da sala de aula normal, na sala de aula você vai lidar 

com os problemas do aluno, problemas com o conteúdo, no pré-vestibular não você tem 

que lidar com o conteúdo com uma certa velocidade” (Prof. “G”); Para a gente analisar 

essa interação professor – aluno no pré-vestibular é muito difícil de identificar, isso 

porque a gente não tem espaço e tempo.(Prof. “F”). 

Este estudo traz à tona, ainda, outra questão de pesquisa, Quais as concepções 

de prática educativa que norteiam as ações pedagógicas desses professores? 

Através dos dados obtidos nas entrevistas pode-se observar três discursos: o primeiro 

remete à prática de ensino tradicional (Prof. “G”), em que a teoria é separada da prática; 

o segundo remete à função social do ensino,  aproximando-se do discurso transformação 

social (Prof “I”); o terceiro aproxima-se de um discurso construtivista, embora com a 

presença de elementos tracionais de ensino (Prof. “F”). 

Os professores relatam também algumas dificuldades enfrentadas no dia a dia do 

pré-vestibular. Dentre os problemas apresentados, destacam-se: atraso na distribuição 

do material didático e falta de bagagem do aluno. Mesmo com esses problemas, os 

professores entendem que o Pré-Uni é uma iniciativa extremamente importante para 

mudar a vida dos alunos oriundos das escolas públicas, já que oferece uma oportunidade 

para entrar no ensino superior. Dentre os argumentos de defesa desta iniciativa os 

professores apontam algumas críticas: é necessário aprimorar a organização do pré-

vestibular e que esta é uma prática paliativa, de modo que o ideal é que se tenha ensino 

médio de qualidade, e que os vestibulares sejam extintos. 

Para além de responder as questões de pesquisa que foram suscitadas neste 

trabalho, surgem outras questões: o que aluno aprende no pré-vestibular? Qual a 

importância deste pré-vestibular para a vida dos seus alunos? Como os alunos veem a 

prática de ensino em pré-vestibular? Essas são questões que surgem após as reflexões 



 

 

expostas neste trabalho e que poderão ser respondidas em estudos posteriores, a fim de 

melhor compreensão da relevância da prática de ensino nos pré-vestibulares populares. 

Deste modo, como não fora objetivo desta pesquisa responder a essas questões que 

buscam o olhar do aluno sobre a prática de ensino neste Pré-Universitário, nesta 

pesquisa fora apresentado o olhar do professor em sua prática.   

Espera-se que tal estudo contribua para o aprimoramento da prática de ensino 

em pré-vestibular, como também para o desenvolvimento de outros estudos, dos quais 

fortaleçam as políticas de ação afirmativa.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

Questionário para o professor 

Data:____/____/2010 

 

Sr.(a) Professor(a) 

 

Com o objetivo de subsidiar minha dissertação de mestrado, solicitamos sua 

colaboração para responder a este questionário. Esta pesquisa tem como objetivo: 

analisar as práticas de ensino desenvolvidas por professores do pré-vestibular popular 

oferecido pela Secretária Estadual de Educação de Sergipe. Enquanto docentes deste 

espaço pensamos que vocês são as pessoas mais capazes de nos fornecer os dados 

necessários para compreendermos como está organizado o trabalho docente neste pré-

vestibular.  

 

Antecipadamente agradecemos sua colaboração, 

Cátia Matias dos Santos 

 

Parte I 

1 IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do professor (opcional):_____________________________________________ 

Polo(s) em que leciona:___________________________________________________ 

Sexo: (  ) feminino (   ) masculino 

Idade: (  ) 20 a 30  (  )31 a 40  (  ) 41 a 50   (   ) mais de 50 anos 

Disciplina(s) que leciona:__________________________________________________ 

Quantos alunos tem por turma:_____________________________________________ 

Condição empregatícia: (   ) Estatutário  (   )Contratado   (    ) Estagiário  (   ) Voluntário 

 

2 TRAJETÓRIA ACADÊMICA: 

  

Formação acadêmica: (  )Concluída  (  )Em andamento  

Informe o nome do curso:__________________________________________________ 



 

 

Tem curso de especialização: (   ) Sim    (   ) Não    (   ) Em andamento 

Informe o nome do curso:_________________________________________________ 

Turno: (   )Matutino (   ) Vespertino    (    ) Noturno 

Possui outra ocupação profissional? Qual?____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Quantos anos de trabalho você tem no Pré-Universitário 

SEED?___________________________________ 

Você é, ou já foi professor de pré-vestibular em outra instituição?(  )Sim (   )Não, 

Quanto tempo?______________ 

Exerce a função de professor no ensino regular? (   ) Sim  (   ) Não  

Em qual rede: (   )Pública municipal   (    )Pública estadual   (   )Pública federal   

(   )Particular 

 

Parte II 

 

Qual a principal função do professor de pré-vestibular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Há algum tipo de formação continuada específica para a prática de ensino em pré-

vestibular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em sua opinião porque existe o aumento da demanda nos pré-vestibulares? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sobre metodologia: 

 

Quais as principais estratégias de interação que você utiliza com o aluno? 



 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Como você organiza suas aulas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Você dedica algum tempo do seu dia para pensar na forma como você abordará os 

assuntos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quais são as exigências didáticas da proposta do Pré-Universitário SEED? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS PROFESSORES 

 

 

Ser professor para você é...? 

 

Ser professor de pré-vestibular para você é...? 

 

Você percebe alguma mudança de metodologia em sua prática com o passar do tempo? 

 

Em função de que essas mudanças ocorrem? 

 

Em sua opinião existe alguma semelhança entre a forma de ensinar no pré-vestibular e 

no ensino regular? 

 

Você ancora-se em alguma teoria para desenvolver sua prática no pré-vestibular? 

Justifique? 

 

Quais as principais dificuldades enfrentadas na prática de ensino em pré-vestibular? 
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MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Roteiro de entrevista para a coordenação do Pré-Universitário 

 

1-Fale um pouco sobre o programa de assistência ao aluno vestibulando das escolas Estaduais 

de Sergipe. 

  

2-Como você define o Pré-Universitário? 

 

3-Qual a principal contribuição que o Pré-Universitário traz para a sociedade? 

 

4-Quais os critérios de seleção dos professores deste pré-vestibular? 

 

5-Existe algum tipo de orientação pedagógica para os professores do Pré-Universitário? 

 

6-Quais os principais instrumentos de orientação da prática de ensino neste pré-vestibular? 

 

7-Você gostaria de acrescentar alguma informação que você acha importante para essa 

pesquisa?    
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FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

1-Ano de criação:__________________________________________ 

2- Ano em que se transformou em programa de assistência: 

______________________________________________________________________ 

3- Público atendido:______________________________________________________ 

4- Nº de Polos: __________________________________________________________ 

5- Cidades atendidas:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6- Nº total de professores:__________________________________________________ 

7- Nº de coordenadores de polo:____________________________________________ 

8- Nª de vagas oferecida anualmente: ________________________________________ 

9- Nº de aprovados em 2009:_______________________________________________ 

10- Ações desenvolvidas pelo programa:______________________________________ 

11- Equipe que compõe o Dase:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


