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RESUMO 

 

Este trabalho tem como eixo norteador compreender de que forma o curso pré-vestibular 

Universidade para Todos (UPT) contribuí para a inserção de estudantes de Aracatu-BA ao 

Ensino Superior. Neste sentido é crucial a compreensão das políticas públicas de acesso no 

nível superior, no tocante aos cursos pré-vestibulares populares e sociais iniciados nos anos de 

1990, a identificação das formas de ingresso ao Ensino Superior. Além disso, pretende-se 

compreender como é a estrutura organizacional do curso UPT, no que se refere ao corpo 

docente, critérios de seleção dos estudantes, material didático. Os estudantes são, em sua 

maioria, de classe econômica baixa e às vezes, média, oriundos de escolas públicas com um 

ensino que, muitas vezes, não possibilita concorrer a uma vaga na universidade no mesmo 

patamar que estudantes de escolas particulares e/ou que fazem cursos privados. No que tange 

à metodologia destacam-se duas estratégias fundantes. Primeiramente é utilizada a pesquisa 

bibliográfica com análise documental, estudo de livros, dissertações, teses, artigos e 

levantamento de dados sobre o tema evidenciado. Posteriormente engendra-se a investigação 

qualitativa, postulada por Bogdan e Biklen (1994), no intuito de promover as entrevistas 

“abertas” com os sujeitos da pesquisa, com posteriores notas de campo e análise dos dados. 

As falas dos depoentes coadunam, na maioria, para ratificar que o curso UPT tem contribuído 

para o acesso à educação terciária.  

 

Palavras-chave: Pré-Vestibular. Universidade Para Todos. Acesso ao Ensino Superior. 

Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work has as a guiding axis to understand how the University Course for All 

(“Universidade Para Todos”, em UPT) contributed to the insertion of students from Aracatu-

BA to Higher Education. In this sense, it is crucial to understand the public access policies at 

the higher level, regarding the popular and social pre-university courses begun in the 1990s, 

the identification of the ways of entering Higher Education. In addition, it is intended to 

understand how the organizational structure of the UPT course is, with regard to the teaching 

staff, student selection criteria, didactic material. Most of the students are low-income and 

sometimes middle-class students from public schools with a teaching that often does not make 

it possible to compete for a university post at the same level as students in private schools 

and/or take private courses. Regarding the methodology, two main strategies are highlighted. 

First, bibliographical research is used with documentary analysis, study of books, 

dissertations, theses, articles and data collection on the evidenced topic. Subsequently, the 

qualitative research, postulated by Bogdan and Biklen (1994), is generated in order to 

promote the "open" interviews with the subjects of the research, with later field notes and data 

analysis. The statements of the deponents are mostly in line with the ratification that the UPT 

course has contributed to the access to tertiary education.  

 

Keywords: Pre-university entrance exam. University For All. Access to Higher Education. 

Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo emana do desejo de compreender como o curso pré-vestibular 

Universidade Para Todos (UPT)
1
 contribui para que os jovens, sobretudo aqueles oriundos 

das camadas populares, conseguissem alcançar a formação de nível Superior. Diante disso a 

questão norteadora do estudo é: como o curso pré-vestibular Universidade Para Todos (UPT) 

contribuiu para a inserção de jovens estudantes de Aracatu-BA ao Ensino Superior? 

Este estudo tem como objetivo geral: compreender de que forma o curso pré-vestibular 

Universidade para Todos (UPT) contribui para a inserção de estudantes de Aracatu/BA ao 

Ensino Superior e os impactos deste acesso, nos anos de 2012 a 2017. Os objetivos 

específicos são: analisar as políticas públicas de acesso ao nível superior, no tocante aos 

cursos pré-vestibulares populares e sociais iniciados nos anos de 1990; elencar as 

contribuições do curso UPT para a inserção dos estudantes ao Ensino Superior; identificar as 

formas de ingresso ao Ensino Superior; analisar os processos formativos dos estudantes 

durante o curso com vista ao acesso ao Ensino Superior. O campo de pesquisa, sujeitos e 

metodologia deste estudo serão apresentados na seção de abordagem metodológica.  

Destaco que sempre tive esta preocupação com os estudos posteriores ao Ensino 

Médio como ferramenta para alcançar a autonomia por parte dos jovens. Acrescenta-se ainda 

que tal temática é de significativa relevância acadêmica, posto que tem sido pauta de diversos 

estudos, trabalhos e debates, no que tange o preparo para inserção de estudantes ao Ensino 

Superior. Segundo Ferretti (apud BIANCHETTI, 1992, p. 23), “[...] não é de agora que a 

questão do vestibular está sob intensa discussão”. Tanto as autoridades políticas, quanto os 

dirigentes de órgão acadêmicos, grupos de pesquisa abordam esta política pública, tecendo 

reflexões, críticas e melhorias. 

Em minhas discussões fomentadas na sala de aula, em levantamentos de ideias a partir 

da leitura de diversos teóricos, sempre procurei uma maneira de estender isso para à 

população municipal, tanto através de diálogos, quanto por meio do Jornal O Relato
2
 ou do 

                                                           
1
  Projeto criado pelo governo do Estado da Bahia através do  Decreto  nº 9.149, de 23 de julho de 2004, é 

coordenado pela  Secretaria da Educação e executado em parceria com as Universidades Estaduais (UNEB, 

UEFS, UESB, UESC). É uma política pública de preparação para o acesso ao nível superior que será melhor 

discutida adiante.  
2
 Um periódico impresso com publicação mensal, com caráter informativo e cultural, que circulou na cidade de 

Aracatu-BA e região, de 2008 a 2013. Havia também a versão digital, que pode ser consultada em 

jornalrelato.blogspot.com. 
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programa dominical
3
 que desenvolvia na rádio Sol Nascente. Costumeiramente às vésperas, 

isto é, cerca de uma semana antes dos processos seletivos e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) organizava grupos de estudos entre colegas e contando com o apoio de 

professores que disponibilizavam um determinado tempo, voluntariamente, para ministrar 

aulas de revisão dos conteúdos que seriam cobrados nestes exames citados. 

No ano de 2006, concluí o Ensino Médio (EM) e concorri aos processos seletivos de 

algumas universidades estaduais. Pleiteei uma vaga no curso de Comunicação Social, pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), pelo campus de Vitória da Conquista e 

Letras Vernáculas, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), pelo campus de Brumado, 

todavia não logrei o êxito da aprovação entre o quadro de vagas previsto.  Realizei a prova do 

ENEM, que na ocasião era em apenas um dia e com o resultado consegui uma bolsa de 

estudos parcial, no curso de Comunicação Social, tendo que pagar a metade da mensalidade, 

em uma faculdade privada, em Vitória da Conquista, pelo Programa Universidade para Todos 

(PROUNI). Não efetuei a matrícula, uma vez que não tinha condições financeiras para pagar 

uma parte da mensalidade e ainda o transporte diário.  

No ano de 2007, organizei um grupo de egressos do EM, cerca de dez, e iniciamos um 

curso pré-vestibular da Fundação Católica de Comunicação e Cultura, em Brumado. Nesta 

época, como de praxe, as aulas eram noturnas, uma vez que o curso atendia pessoas de baixa 

renda, estudantes que trabalhavam durante o dia. A dificuldade foi conseguir uma vaga no 

transporte público municipal que transportava professores da rede para fazerem a graduação à 

distância em uma faculdade privada. Muitas vezes viajávamos em pé, já que no transporte, 

nem sempre havia poltronas vazias para sentarmos. Estas circunstâncias fizeram com que a 

maioria desistisse do pré-vestibular e poucos participaram dos processos seletivos e do 

ENEM. 

Neste mesmo ano prestei o vestibular para Letras Vernáculas, na UNEB, em Brumado 

e consegui a aprovação. Comecei o curso em março de 2008. Neste interim, era perceptível 

que diversos estudantes egressos do Ensino Médio, geralmente, não galgavam perspectivas 

estudantis além da formação básica, ofertada no município. Seja pelo fato de não existir uma 

política pública governamental que possibilite a preparação destes para o Processo Seletivo 

das instituições de Ensino Superior e técnico, ou pelo fato de os pais, muitas vezes, não terem 

                                                           
3
 Programa radiofônico, com transmissão aos domingos, no horário das 12h às 15h, pela rádio comunitária Sol 

Nascente FM 87,9. Composto por transmissão de músicas de vários estilos, leitura de cartas dos ouvintes e 

entrevistas com personalidades conhecedoras de determinado tema social.  
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instrução para orientarem os filhos no sentido de prosseguirem os estudos, situação também 

observada por Zago (2006). 

 No segundo semestre de 2011, quando cursava a graduação, elaborei o projeto de 

implementação do curso UPT no município de Aracatu, por meio da Associação Comunitária 

de Arte e Cultura Gameleira dos Machados, da qual sou fundador. O mesmo foi protocolado 

no Campus de Brumado e em seguida submetido à análise da Coordenação geral do curso, no 

Campus I, em Salvador, sendo aprovado com duas turmas de 50 alunos em cada uma e 

iniciado em 2012, funcionando de segunda a sexta-feira, no período noturno, no Colégio 

Estadual Coronel Cândido Silveira Santos, com aulas gratuitas.  

 Houve ampla divulgação e grande número de inscritos. Preocupei-me, enquanto 

coordenador do curso, com a metodologia de trabalho e, junto com os estudantes, fizemos 

inscrição em diversos vestibulares. O resultado foi positivo para o primeiro ano, haja vista que 

muitos cursistas conseguiram aprovação no processo seletivo vestibular para diferentes cursos 

de nível superior, a saber: Direito, Letras, Serviço Social, Administração, Educação Física, 

entre outros. Destaca-se que alguns estudantes optaram por realizar cursos de nível técnico, 

como por exemplo, o Técnico em Informática, Técnico em Mineração e Técnico em 

Edificações. 

 A partir de 2016, o governo estadual, com a política de contenção de gastos, reduz 

uma das turmas do curso UPT, permanecendo apenas uma. Esta prática ocorreu também em 

outros municípios, a exemplo de Brumado, no qual existiam três turmas e reduziu-se para 

duas.  

 A permanência do curso UPT no município é uma oportunidade para os jovens se 

prepararem para os exames de acesso ao nível superior. Tem contribuído e continuará a 

contribuir para tanto, uma vez que o contexto social e econômico do município, de pequeno 

porte, com 13.962 habitantes, segundo a estimativa de 2017, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
4
, influencia, na maior parte das vezes, os egressos do EM a 

procurarem um emprego, almejando colaborar com as despesas familiares e/ou adquirir a 

independência financeira. O IBGE aponta ainda que em 2015 havia um percentual de 47,1% 

da população com rendimento mensal per capita de até ½ salário mínimo, o que representa 

que quase a metade da população é pobre. E a classificação da cidade é 325º, em relação ao 

estado da Bahia, que possui 417 municípios.  

                                                           
4
 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/aracatu/panorama>.Acesso em 20 ago. 2018. 
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 Os empregos são, na maioria, sem carteira assinada, como serviços domésticos, 

construção civil, comércio, agricultura e com vencimentos muito baixos. Os jovens 

trabalhadores, então, dedicam tempo maior ao trabalho, com vistas a aumentar a renda e 

evadem da escola e/ou diminuem o rendimento na aprendizagem, repercutindo na 

desmotivação com os estudos. Outros estudantes, sobretudo os que residem na zona rural, 

anualmente, migram para os estados de São Paulo e Minas Gerais, com o propósito de se 

empregarem no trabalho sazonal da colheita do café, de abril e agosto, visando acumular 

rendimentos significativos. Neste tempo se afastam da escola por um período de dois a três 

meses e quando retornam para o município, ora não se atentam para realizar as atividades 

atrasadas propostas pelo programa da escolar local, ora desistem, caracterizando a evasão e 

respectiva necessidade de repetência.   

 Tais fatores demonstram que o maior número de estudantes persegue, no máximo, a 

conclusão do ensino médio para a inserção definitiva e, quiçá, com melhor remuneração, no 

mercado de trabalho.  Segundo um levantamento realizado pela secretaria municipal de 

educação, de Aracatu, a taxa de matrículas da população de 18 a 24 anos na educação 

superior, era de 3% em 2016, todavia a média projetada no Plano Municipal de Educação era 

de 10%, percentual estipulado também até 2019. Estes dados, mais uma vez, ratificam o 

quantitativo diminuto de jovens no mencionado nível de ensino, denunciando a necessidade, 

sim, de políticas públicas mais efetivas no que tange á melhoria da educação básica. E como 

tal processo consiste para médio e longo prazo, as políticas focadas em programas e projetos, 

como é o caso do UPT, podem colaborar para diminuir as lacunas deixadas pela educação 

básica, preparando os jovens para o ingresso ao ensino superior. 

 É sabido que existe uma conjuntura mais ampla, a qual não será destrinchada neste 

trabalho, mas que pela sua imanência deve ser citada, pois se refere ao desenvolvimento de 

outras políticas públicas de governo centradas na permanência do aluno na escola, na 

melhoria da qualidade de vida das famílias, acesso ao emprego, aos serviços públicos de 

qualidade, com plenitude.  

Neste panorama, a presente dissertação, no primeiro capítulo, agrega a metodologia da 

pesquisa, a qual é estipulada pela unção de várias técnicas, com vistas a atingir os objetivos 

propostos para a construção deste trabalho. Além do cunho exploratório, bibliográfico e 

documental, há o levantamento de dados quantitativos. São utilizadas entrevistas abertas, por 

meio de diálogos, para que se obtenha as informações dos sujeitos, de maneira mais natural e 

confiante possível. Os dados adquiridos nas entrevistas são apresentados no capítulo cinco. 
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O segundo capítulo descreve o contexto histórico do desenvolvimento das políticas 

públicas em educação, como medidas e programas para diversos fins educativos, permeando 

territórios internacional e nacional. Estas políticas, no seu escopo, visam o atendimento de 

demandas sociais das mais variadas naturezas, reclamadas por grupos diversos (BONETI, 

2006). Atendem aos interesses de agremiações partidárias, grupos comerciais e tantos outros 

segmentos interessados e que são capazes de influenciar a elaboração.  

 No Brasil, Saviani (2014) esclarece os entraves de caráter político, ideológico e de 

orçamento público que impediram a continuidade de políticas públicas. Transcorre sobre a 

negação do direito à educação, tendo em vista que esta não foi considerada obrigatoriedade do 

Estado pelas legislações elaboradas em outros momentos da história do país. A 

obrigatoriedade dos diversos níveis educacionais é bem recente. Há destaque para o pós 

Constituição de 1988 em que são enfatizadas algumas políticas importantes para o acesso à 

educação e, sobretudo, no que diz respeito ao ensino superior. Os primeiros cursos de caráter 

superior, as escolas superiores, a criação de universidades, as conferências internacionais, o 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, constituem foco de discussão. 

 Adiante, no terceiro capítulo, esboça-se um percurso histórico dos primeiros cursos 

pré-vestibulares sociais e populares no país, sobressaindo ações de movimentos sociais, 

exemplo de sindicatos, igrejas e universidades (por meio de grêmios e centros acadêmicos), 

dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Nascimento (1999) e Castro (2005) 

ressaltam que estes grupos almejavam romper com as desigualdades de acesso ao ensino 

superior, que afeta, com agravo as classes populares. Concomitantemente defendiam, em suas 

agendas reivindicatórias, um ensino público básico de qualidade para todos. 

  Neste mesmo capítulo, são discutidas algumas das formas de acesso ao nível superior 

de ensino, evidenciando os processos seletivos vestibulares das universidades públicas, o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Programa Universidade Para Todos (PROUNI)  

o Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e o Sistema de Seleção Unificada (SISU). 

Existe um imaginário social construído sobre os vestibulares, assim como uma indústria de 

fórmulas, cursos, livros que preparam para o êxito nestes exames. Alguns segmentos sociais 

alcançam cursos com menor concorrência, enquanto outros, com formação escolar básica 

mais profícua, são aprovados em curso de maior demanda e maior status social.  

 Apresenta-se, no quarto capítulo, o debate sobre o curso pré-vestibular Universidade 

para Todos (UPT), integrante de um programa mais amplo do governo do estado da Bahia, 

intitulado Programa de Educação Tributária (PET) que almeja diminuir a distância de 
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ingresso no mercado de trabalho aos alunos advindos de escolas públicas. Assim investe-se 

em bolsas de estudos ou bolsas-auxílio para cursar o nível superior. Os recursos para o 

programa foram diminuindo nos últimos anos, haja vista que se aumentou da oferta de vagas 

nas instituições públicas de ensino superior e nos programas como PROUNI e FIES. As lutas 

de movimentos sociais e das universidades, por cursos preparatórios, contribuíram para a 

elaboração e implantação desta política pública do curso UPT. Neste interim são 

destrinchadas as regras de participação, os profissionais envolvidos com respectivas 

atribuições. Os números sobre aprovação, evasão, avanços e críticas ao programa. 

 Ainda no quarto capítulo, discorre-se em torno das ações desenvolvidas no município 

de Aracatu, a exemplo de seminários, encontros, viagens, parcerias com o poder público 

municipal, desenvolvimento de uma agenda municipal para futuras políticas públicas de 

acesso e permanência ao ensino superior. 

 No quinto capítulo são apresentados os dados da pesquisa empírica, por meio das 

entrevistas abertas (BOGDAN; BIKLEN, 1994) com os sujeitos definidos. Assim, as análises 

permeiam entre os depoimentos dos entrevistados, as análises pessoais em consonância com 

os estudos de autores do campo. Os elementos que expõem as contribuições do curso Pré-

vestibular Universidade para Todos para o acesso dos estudantes aracatuenses ao nível 

superior de ensino, são debatidos. A rotina de trabalho e estudo na época do Pré-Vestibular, a 

importância das aulas, as metodologias, as disciplinas mais comentadas, os eventos 

realizados, constituem objetos de análise, uma vez que são comentados pelos sujeitos da 

pesquisa. Por fim, são apresentadas as considerações finais, correspondendo à questão de 

pesquisa e demonstrando as contribuições do curso UPT para o acesso à educação superior. 
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2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 Neste capítulo são apresentadas as estratégias metodológicas adotadas para a 

construção do texto da dissertação referente aos capítulos teóricos e à pesquisa de campo, por 

meio de entrevistas abertas com os sujeitos. São justificados os critérios adotados. Sendo 

assim, cabe destacar que a pesquisa consiste em produzir informações, analisar e questionar 

para que se produzam ideias a partir de dados verídicos e se torne um trabalho científico 

consistente, respeitada no meio acadêmico e garanta a troca de conhecimentos. Muitas vezes é 

necessário lançar mão de várias estratégias para se fundamentar e desenvolver uma pesquisa e 

por esta máxima é que se faz opção por realizar este trabalho na perspectiva da Investigação 

Qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). É relevante destacar que, no primeiro momento, 

segundo Gil (2002), de acordo com os objetivos, a pesquisa aqui proposta é considerada 

exploratória, pois: 

 
[...] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 

ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, 

de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 

ao fato estudado. [...]. (GIL, 2002, p.41) 

 

Ocorre, então, a descrição do objeto por meio da pesquisa bibliográfica, a qual, 

segundo Barros e Lehfeld (2012, p. 34), “é de grande valia e eficácia ao pesquisador porque 

ela permite obter conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras, internet”. É 

necessário o estudo de livros, revistas, jornais, teses, dissertações, anais de eventos científicos 

e artigos publicados nos periódicos da área. Assim faz-se a identificação, localização e 

reunião sistemática dos materiais e/ou dos fatos. Com este material bibliográfico e 

documental (portanto, também, análise documental), em mãos, avança-se na leitura e 

conseguinte escrita acerca do tema em evidência, no que tange ao estado da arte, ao percurso 

histórico e à legislação.  

A técnica da análise documental está presente, haja vista que são analisados 

relatórios do curso UPT produzidos por professores/monitores, atas de reuniões que relatam 

as atividades e origem do UPT, além de ofícios, convites, decretos, leis, portarias que 

concernem com o referido curso Pré-Vestibular.  
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2.1 Investigação Qualitativa e seus principais fundamentos 

 

Os paradigmas sobre pesquisa tradicional, dominados pela mensuração e definições 

operacionais foram quebrados e/ou alargados, para “contemplar uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 11).  A proposição emergente, então, 

para a metodologia de pesquisa em educação, e, neste caso, do objeto curso Pré-Vestibular 

Universidade para Todos, é a Investigação Qualitativa. A influência desta no campo 

educacional é cada vez maior, tendo a adesão positiva de muitos investigadores face às 

mudanças verificadas nas estratégias de investigação, seja no nível pedagógico ou na 

condução investigativa. Tanto é que muitas universidades requisitam professores com 

especialidade neste ramo, muitos organismos financiam pesquisas deste cunho e é crescente 

geometricamente o número de trabalhos em congressos nesta linha. (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). 

Importa tratar os dados nos seus pormenores descritivos, pois são ricos em detalhes 

relacionados a pessoas, locais e conversas. Os pontos elencados para investigação não se 

estabelecem numa “caixinha” de operacionalizações de variáveis, de maneira que o intento é 

“investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. Privilegia-se, 

essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16).  

A imersão no campo da pesquisa pode ser de várias formas, das quais se destaca, para 

este estudo, a utilização de roteiro de entrevista semi estruturado, ou seja, tópicos principais 

que norteiam a pesquisa. “É mais típico que a pessoa do próprio investigado seja o único 

instrumento, tentando levar os sujeitos a expressar livremente as suas opiniões sobre 

determinados assuntos”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 17). Este procedimento é 

denominado de entrevista aberta, em que o investigador busca compreender, com bastante 

detalhe, o que é que os pesquisados pensam e como desenvolveram seus quadros de 

referência. “O caráter flexível deste tipo de abordagem permite aos respondentes
5
 falarem de 

acordo com a sua perspectiva pessoal, em vez de terem que se moldar a questões previamente 

elaboradas”. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 17). Mesmo com o roteiro de entrevista, existe a 

                                                           
5
 O termo respondente (s) é cunhado por Bogdan e Biklen (1994) na obra Investigação Qualitativa. Este termo, 

frequentemente, aparecerá no decorrer da dissertação. Entende-se como sinônimo de sujeito (s), investigado (s) e 

entrevistado (s). Estas três nomenclaturas, também aparecerão, uma vez que são sinônimas de respondente (s). 
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flexibilidade na entrevista/diálogo. Este roteiro será descrito no tópico 2.7 deste capítulo, 

intitulado realização das entrevistas abertas. 

 O indivíduo é investigado (ou se procura) na sua totalidade e na sua relação com o 

meio circundante, atentando para os fatos sociais. Desta forma: 

 

Os levantamentos sociais têm uma importância particular para a 

compreensão da história da investigação qualitativa em educação, dada a sua 

relação imediata com os problemas sociais e a sua posição particular a meio 

caminho entre a narrativa e o estudo científico. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p. 23). 

 

 Esta ênfase na interface do contexto social com a biografia que compõem as 

origens das descrições contemporâneas da investigação qualitativa atribui a esta um caráter 

“holístico”. As explanações dos sujeitos no âmbito de suas angustias, episódios vivenciados, 

contexto social, perspectivas de futuro, constituem fatores relevantes na investigação. É 

possível que estes aspectos tenham relação direta com os tópicos da entrevista e com os 

objetivos propostos pelo investigador. A perspectiva deste estudo adota esta abordagem 

metodológica de campo intitulada entrevista aberta. 

 

2.2 Dados qualitativos 

 

 Dados se referem a todo e qualquer material encontrado pelo pesquisador, podendo ser 

de diferentes formas, a depender do tipo de pesquisa. Construções antigas constituem 

importante dado para os historiadores, fósseis são grande artefato para os arqueólogos, um 

bilhete para o diretor da escola é um dado relevante para o investigador educacional. Para 

Bogdan e Biklen (1994) o termo dados diz respeito à matéria prima bruta que os 

investigadores recolhem do universo que estudam. São os elementos que formam a base da 

análise.  

Incluem os materiais registrados no decorrer da pesquisa como transcrições de 

entrevistas, notas de campo, além de criações de outros, a exemplo de diários, fotografias, 

documentos oficiais e artigos de jornais. “Os dados são simultaneamente as provas e as pistas. 

Coligidos cuidadosamente, servem como factos inegáveis que protegem a escrita que possa 

ser feita de uma especulação não fundamentada. Os dados ligam-nos ao mundo empírico”. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 149). Os editais, notícias, promulgação de leis, decretos, 

portarias, constituem fontes importantes de dados para delinear a escrita da dissertação.  
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Os dados são base fundamental para a construção do relatório da pesquisa. Logo, cabe 

ao pesquisador se debruçar sobre os mesmos e estabelecer uma inteligibilidade, isto é, uma 

análise, uma interpretação, uma compreensão criteriosa dos dados e construir a informação, 

componente essencial da dissertação.  

 

2.3 Dados quantitativos 

 

A abordagem deste estudo, também, é de cunho quantitativo, além do qualitativo 

(MILES; HUBERMAN, 1984), pois é possível em alguns casos utilizar as duas abordagens 

conjuntamente para alcançar um produto, em certos momentos, híbrido. Gráficos e tabelas 

(resultantes de outros trabalhos), por exemplo, referentes a valores investidos no projeto do 

curso Pré-Vestibular UPT, nos programas de acesso ao ensino superior, aprovação de leis 

orçamentárias, compõem o percurso desta pesquisa, uma vez que têm influencia direta com 

este estudo. Estes dados quantitativos “fornecem pistas para dirigir o estudo e permite 

contextualizar os novos resultados”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 65).  

A análise das estatísticas oficias mais recentes e a comparação com o que os sujeitos 

relatam verbalmente é uma estratégia relevante para explorar as percepções dos respondentes. 

Os dados quantitativos podem demonstrar, por exemplo, que os recursos financeiros 

investidos em determinada política pública, projeto social, contribuem para efeitos positivos 

em determinada área, a exemplo do acesso ao ensino superior. Diante do exposto, este estudo 

considera os aspectos quantitativos como forma de fundamentar e auxiliar os aspectos 

qualitativos. 

 

2.4 Procedimentos de campo 

 

 No trabalho de campo, ao mesmo tempo o investigador adentra no mundo do sujeito, 

mas permanece do lado de fora. Registram-se os dados coletados, procura-se compreender 

como é o modo de pensar do sujeito, mas não pensa da mesma forma. Estabelece empatia e, 

concomitantemente, reflexão.  Este adentro é fundamental para aprender, não se colocando 

com alguém que sabe tudo e, paulatinamente, conquistar a confiança dos sujeitos. 

 

À medida que um investigador vai passando mais tempo com os sujeitos a 

relação torna-se menos formal. O objetivo do investigador é o de aumentar a 

vontade dos sujeitos, encorajando-os a falar sobre aquilo de que costumam 
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falar, acabando por lhe fazer confidências. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

47). 

 

 A qualidade do trabalho de campo é estabelecida por relações, independente de a 

pesquisa ser do tipo observação participante, entrevista aberta ou busca de documentos. Em se 

tratando da entrevista, a tônica reside na qualidade e proximidade da relação, em detrimento 

do formalismo. 

 A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal, pois os materiais registrados são revistos pelo pesquisador, em sua 

totalidade e a interpretação (entendimento) deles é crucial na análise. “Os investigadores 

introduzem-se e despendem [...] tempo em escolas, famílias, bairros e outros locais tentando 

elucidar questões educativas”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47). Neste âmbito utiliza-se de 

notas de campo para descrever os dados coletados, atentando-se para não divorciar o ato, a 

palavra ou o gesto do seu contexto social, para não perder de vista o significado. As notas de 

campo se justificam, justamente, pelo fato de que análise dos dados não é algo que se dá 

exclusivamente a posteriori da realização das entrevistas. A análise, neste sentido, já começa 

desde o processo de inteligibilidade estabelecido pelo pesquisador em todos os momentos, 

inclusive durante a própria entrevista. Portanto, as notas de campo, são analisadas.  

 Serão consideradas também as imagens, como fotografias, cartazes, uma vez que nos 

últimos tempos é muito comum o uso da “mídia visual para fins de pesquisa”. (FLICK, 2004, 

p. 161). Estes instrumentos podem ser transportados facilmente, transgredem os limites tempo 

espaço, além de captarem fatos e processos muito rápidos que para o olho humano seriam 

complexos demais. (FLICK, 2004). 

 Bogdan e Biklen (1994) pontuam que as fotografias possuem relação intima com a 

investigação qualitativa, pois apresentam fortes dados descritivos utilizados para compreender 

o subjetivo. Então, as imagens que forem cedidas pelos sujeitos entrevistados, as que forem 

encontradas em sites ou rede social que remetem ao objeto desta pesquisa podem ser usadas 

no entrecruzamento de informações. As imagens, “quando usadas em conjunto com outros 

dados podem adicionar-se a uma pilha crescente de provas”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

186). 

Os dados recolhidos em formas de palavras e/ou imagens são descritos, tendo a 

investigação citações feitas com base nos dados a fim de ilustrar e substanciar a apresentação. 

Neste caso pode haver, a depender do objeto de estudo, transcrições de entrevistas, notas de 

campo, fotografias, documentos pessoais, memorandos, como materiais para análise. “A 
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palavra escrita assume particular importância na abordagem qualitativa, tanto para o registro 

dos dados como para a disseminação dos resultados.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

Assim, nada é trivial, tudo tem potencial para auxiliar na compreensão do objeto.  

O interesse é mais acentuado no que se refere ao processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos; embora estes também assumam grande importância considerando-se 

que são divulgados na comunidade científica. “As estratégias qualitativas patentearam o modo 

como as expectativas se traduzem nas atividades, procedimentos e interações diários”. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49).  

A análise dos dados, nesta perspectiva, tende ao caráter indutivo. Os dados recolhidos 

não objetivam confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente, pois as abstrações 

são construídas a partir da captação dos dados. A direção da pesquisa começa a ser 

estabelecida após a coleta dos dados e a convivência com os sujeitos. “O processo de análise 

dos dados é como um funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão se tornando 

mais fechadas e específicas no extremo”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50).  Ocorre uma 

seleção das coisas/informações mais importantes.  

O significado é de importância vital. Desta forma, o interesse é no modo como as 

pessoas dão sentido ás suas vidas. Atenta-se para o que se chama de perspectivas 

participantes. Existe um foco nas conjecturas que as pessoas fazem sobre suas próprias vidas. 

Ao contemplar a perspectiva dos participantes, a investigação qualitativa faz luz sobre a 

dinâmica interna das situações, o que é invisível para o pesquisador exterior. 

Desse modo, as entrevistas abertas “são mais semelhantes a conversas entre dois 

confidentes do que a uma sessão formal de perguntas e respostas entre um investigador e um 

sujeito. Esta é a única maneira de captar aquilo que é verdadeiramente importante do ponto de 

vista do sujeito”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 68-69). A abordagem das entrevistas abertas 

procura interagir com os sujeitos de forma natural, não intrusiva e não ameaçadora no intuito 

de que as ações que ocorrem na ausência do investigador, sejam o mais semelhante possível 

com a sua presença.  

 

2.5 Sujeitos 

 

A pesquisa usa como critério de inclusão o universo 09 (nove sujeitos). Deste total 

destaca-se que 06 (seis) são ex-estudantes do curso pré-vestibular Universidade Para Todos 

(UPT), que cursaram no período de 2012 até 2017, no município de Aracatu/BA (que 
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pertence ao polo de Brumado) e que, após terem participado do UPT, cursaram e/ou estão 

cursando a educação superior. A escolha desses sujeitos deve-se ao fato de serem oriundos de 

escolas públicas, pertencerem a famílias de média e/ou baixa renda e que, mesmo perante ao 

contexto econômico familiar, foram e são exemplos de êxito no tocante o acesso à educação 

terciária.  Eles, na maioria, estudam em instituições próximas à cidade de Aracatu, onde 

reside o pesquisador e outros residem na referida cidade, o que facilita o encontro pessoal 

entre pesquisador e investigados.  

O recorte temporal, ou seja, 2012 até 2017, é estipulado por conta de que a pesquisa 

pretende debater que as contribuições do curso UPT para o acesso de estudantes ao Ensino 

Superior se deu em todos os anos, do período intervalar descrito. É uma forma de contemplar 

egressos de todos os anos.  As análises das falas destes seis respondentes são debatidas em 

todo o capítulo cinco. 

Outros 2 (dois) sujeitos são professores da UNEB e autores do Projeto do curso Pré-

Vestibular Social, o qual iniciou no campus da UNEB de Guanambi-BA, se estendeu para os 

campus de Barreiras e Bom Jesus Da Lapa. Estes dois relatam sobre os pressupostos do 

projeto autoral que foi basilar na construção da política pública do projeto maior que é o Pré-

Vestibular Universidade Para Todos. As entrevistas com estes dois professores se encontram 

no capítulo quatro, no primeiro tópico, sobre a origem do UPT. 

O último sujeito é o diretor (presidente) da Associação Comunitária de Arte e Cultura 

Gameleira dos Machados (ASGAM), de Aracatu. Esta entidade elaborou o projeto de 

implementação do curso UPT em Aracatu e dirige os trabalhos do curso, faz a divulgação e 

registro (em textos, fotos, vídeos) das ações relacionadas ao UPT. Além da entrevista, a 

direção autorizou a análise de alguns documentos de foro íntimo da entidade, como atas 

ofícios, fotografias e relatórios. A discussão destas informações encontram-se no capítulo 

quatro, no tópico 5.7.5. 

Busca-se, então, abstrair, deste público, quais as contribuições do curso UPT para o 

acesso ao ensino superior, através de representações explicitadas durante as entrevistas. Na 

pesquisa de campo “o investigador [...] assume papel de observador e explorador, coletando 

diretamente os dados no local em que se deram ou surgiram os fatos.” (BARROS, 2012, p. 

34).  
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2.5.1 – Perfil dos sujeitos entrevistados 

  

Todos os respondentes receberam nomes fictícios a fim de preservar a identidade de 

todos e obedecer aos princípios éticos da pesquisa. Foram investigadas oito pessoas, conforme 

descrito no tópico anterior, cujas entrevistas duraram entre 40 (cinquenta) e 50 (cinquenta) 

minutos. 

A primeira entrevista foi realizada com a Andressa, na faixa etária entre 30 e 33 

anos, que cursava o VII semestre do curso de Letras Vernáculas, na Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB). O local da investigação foi no salão de beleza de sua mãe, localizado no 

centro da cidade, uma vez que a estudante afirmou ser o melhor local, já que também trabalha 

com sua mãe desenvolvendo funções de cabeleireira e manicure. O salão de beleza possuía a 

sala das atividades laborais e uma segunda grande sala em que detinha uma cama e um fogão, 

onde a mãe da entrevistada cozinhava o almoço do dia.  

A segunda entrevista foi realizada com Marcos, na faixa etária entre 24 e 27 anos, o 

qual estava no VII semestre noturno, do curso de Enfermagem, na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), campus de Vitória da Conquista-BA. A entrevista ocorreu na residência do 

investigador, pois o jovem estava na cidade em temporada de férias e como seus pais residem 

na zona rural do município, o local combinado foi o mais propício para ambos.  

Marcos cursou o ensino básico em escola pública, sendo que uma parte do Ensino 

Fundamental ocorreu na zona rural e outra, na sede. Já o Ensino Médio foi realizado na sede, 

concluído em 2013. Neste mesmo ano cursou o UPT à noite e o 3º ano doem pela manhã. Sua 

mãe é agente de saúde e seu pai lavrador. Desejava cursar Arquitetura, todavia descobriu que 

somente gostava e não amava este curso, por isso escolheu Enfermagem. Foi incentivado, a 

realizar o curso pré-vestibular Universidade Para Todos, pela coordenação que divulgou o 

mesmo no colégio, quando o jovem cursava o 3º ano do EM. Foi aprovado em diversos 

vestibulares no ano de 2013, a saber: Técnico em Edificações, no IFBA; Arquitetura, 

Engenharia Civil, Administração e Enfermagem (este em 1º lugar) em faculdades privadas. 

Iniciou o curso de Enfermagem em 2014 em uma instituição particular, pois conseguiu uma 

bolsa integral pelo PROUNI e em 2016 migrou para a UFBA, em Vitória da Conquista, uma 

vez que foi selecionado pelo SISU para o mesmo curso.  

A terceira entrevista ocorreu com Paula, na faixa etária entre 22 e 25 anos, uma 

estudante do III semestre de Letras vernáculas, da UNEB, de Brumado. Ocorreu em no local 

de trabalho do investigador, em um momento que foi propício para a entrevistada, uma vez 

que o expediente era interno e não havia mais pessoas no local.  
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A jovem foi matriculada na escola, da zona rural, com 3 anos, já sabendo escrever o 

próprio nome. A mãe a levava até a escola de bicicleta, pois não existia transporte escolar. 

Depois de alguns anos ia para a escola andando uma distância de 2 quilômetros. Transferiu-se 

para uma escola da sede quando foi cursar o 9º ano (antiga 8ª série) e onde concluiu o Ensino 

Médio e neste período a prefeitura disponibilizou transporte escolar. Quando estava no 3º ano 

do Ensino Médio, em 2012, mudou-se para Aracatu. Estudava pela manhã, à tarde trabalhava 

em uma padaria e à noite cursava o Universidade Para Todos. Neste ano realizou a prova do 

ENEM, obteve uma pontuação considerada, pela jovem, boa. Todavia perdeu a senha que 

acessa os resultados do ENEM e não se inscreveu no SISU ou PROUNI.   

 Em 2013 não realizou nenhum curso. Em 2014 se matriculou no curso UPT, pela 

segunda vez. Então conseguiu ser aprovada para o curso Técnico em Edificações, no IFBA, 

de Brumado. Permaneceu por dois semestres, porém desistiu. Em 2015 preferiu descansar e 

retornou ao UPT no ano de 2016 (pela terceira vez), época que foi aprovada no curso de 

Letras Vernáculas, na UNEB, de Brumado.  

Já a quarta entrevista foi realizada com Bruna, na faixa etária entre 22 e 25 anos, que 

cursava o II Semestre de Letras Vernáculas da UNEB, de Brumado. Ocorreu na residência do 

investigador, em um momento que foi propício para a entrevistada.  

 Filha de pais lavradores, de classe baixa, que estudaram até o quinto ano (antiga quarta 

série) do Ensino Fundamental I. Residia na zona rural do município, cerca de 18 quilômetros 

da sede, até 2016 e sempre estudou na sede. A prefeitura sempre disponibilizou transporte 

para a locomoção. No Ensino Médio foi eleita representante do colegiado de 2015 até 2016, o 

que foi positivo, pois participou de vários cursos. Cursou o UPT em 2016, quando também 

cursava o 3º ano do EM. Neste ano, diariamente acordava às 5:30 para viajar até a sede e 

cursar o EM, retornava à fazenda por volta das 12:00. Se dirigia à sede novamente às 18:00 

para cursar o UPT, retornando para casa às 22:00. Em maio de 2017 iniciou o curso técnico de 

Análises Clínicas, em Brumado. Pouco tempo depois foi publicado o resultado do vestibular 

da UNEB e ela foi aprovada, desistindo do curso técnico e iniciando Letras.  

 A quinta pessoa entrevistada, ou seja, Larissa, na faixa etária entre 23 e 26 anos, 

concedeu a entrevista no local de trabalho do investigador, em um momento que foi propício 

para a entrevistada, uma vez que o expediente era interno e não havia mais pessoas no local. 

O tempo de duração foi de 45 minutos. Fez o curso UPT em 2012 quando também cursava o 

3º ano do ensino médio, aos 16 anos. Foi aprovada no curso Técnico em Edificações no 

IFBA, de Brumado-BA, em 2013, tendo concluído o mesmo em 2015. Realizou o ENEM em 

2017 e com a nota conseguiu uma bolsa integral no curso de Farmácia, na Faculdade 
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Maurício de Nassau, pelo PROUNI, em Vitória da Conquista-BA. Optou por este curso, pois 

trabalha em uma farmácia no município e se encantou com a profissão. Está no II semestre. 

 A sexta pessoa entrevistada, isto é, Ravena, na faixa etária entre 21 e 24 anos, 

possibilitou que a entrevista fosse realizada em sua residência, em horário pré-definido. A 

atividade durou cerca de 50 minutos. Fez o curso UPT em 2012. Foi aprovada em 3º lugar, no 

curso Técnico em Edificações no IFBA, de Brumado em 2013, tendo concluído em 2015. 

Ainda em 2013 conseguiu uma bolsa parcial em Farmácia, pelo PROUNI, na Faculdade 

Independente do Nordeste; aprovada em Administração, pelo SISU, na UESB, ambos em 

Vitória da Conquista.  Em 2015 conseguiu uma bolsa integral, pelo PROUNI, para cursar 

Engenharia Civil, na Universidade Paulista, em Goiânioa-Goiás, todavia só estudou 40 dias, 

pois não tinha condições financeiras para se manter no estado. Também em 2015 Foi 

aprovada, em 2º lugar, no vestibular de Engenharia Civil, da Faculdade de Tecnologias e 

Ciências, em Vitória da Conquista, onde conseguiu uma bolsa parcial utilizando a nota do 

ENEM, mas não foi possível cursar. Ainda em 2015 foi aprovada em Comunicação Social, na 

UESB, de Vitória da Conquista, mas como estava em Goiânia, não foi possível efetuar a 

matrícula.  

Ainda, em 2015, foi aprovada em Engenharia Ambiental no IFBA, em Vitória da 

Conquista-BA, sendo o curso integral, ou seja, com aulas pela manhã e à tarde e atualmente 

cursa VII semestre, do referido curso. É bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET), do 

Ministério da Educação. É integrante da empresa Júnior de Engenharia Ambiental, sendo 

diretora administrativa. Esta empresa oferece cursos à comunidade com o valor de 30% em 

relação ao valor de mercado. A empresa Júnior procura colocar ensino, pesquisa e extensão na 

prática. Será responsável por elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos de Vitória da Conquista.  

As entrevistas sétima e oitava, foram feitas com dois professores. O sétimo 

respondente, Jon, é Doutorando, mestre, graduado em pedagogia e Letras Português/Inglês, 

possui três especializações. É professor universitário efetivo, membro de grupos de pesquisa, 

já foi membro de comitês e comissões, possui grande experiência na educação básica e 

superior.  

A oitava entrevistada, Ágata, é pós-doutora, possui doutorado, mestrado, duas 

especializações, graduação e bacharelado em Ciências Sociais. É professora universitária 

efetiva, membro de entidades nacionais e internacionais, conselheira institucional, ocupa 

cargo de nomenclatura internacional, coordena curso de mestrado, líder de grupo de pesquisa. 

Tem grande experiência na educação básica e superior. 
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O nono e último sujeito entrevistado, o presidente da ASGAM, Paulo, é graduado em 

Administração, atua na área de serviços autônomos, um dos fundadores da referida entidade, 

está na faixa etária entre 29 e 32 anos. Esta entrevista teve duração maior em relação às 

demais, ou seja, durou cerca de duas horas. 

 

2.6 Aproximação 

 

 A aproximação com os sujeitos da pesquisa ocorreu cautelosa e amigavelmente, com 

um diálogo, ou seja, entrevista aberta, feita à medida que o sujeito explana sobre o tema em 

evidência. Existe um esquema prévio com vistas a promover o episódio da entrevista aberta, o 

que, em nenhum momento, caracteriza-se como plano “engessado”, totalmente 

predeterminado, uma vez que o momento em si possibilita o surgimento e/ou a necessidade de 

novas indagações, interações. O avanço ocorre paulatinamente de forma progressiva e 

flexível. 

As entrevistas foram realizadas de forma individual, sendo todas agendadas 

previamente, por telefone ou pessoalmente, conforme a disponibilidade de tempo e 

preferência de horário e local dos sujeitos, atentando para que não ocorressem interrupções. A 

duração das entrevistas foi variável, oscilando entre 40 minutos (o menor tempo) e 2 horas (o 

maior tempo). A ação investigativa pautou-se na entrevista aberta com anotações 

denominadas de notas de campo (Bogdan e Biklen, 1994), primando pela maior atenção e 

interação possível com os entrevistados. Esta opção metodológica primou por oportunizar 

maior liberdade e espontaneidade aos sujeitos para expressarem sobre seus pontos de vista. 

(Bogdan e Biklen, 1994; Barros, 2012). 

O público investigado recebeu esclarecimentos sobre o trabalho, atentando para o 

Consentimento Livre e Esclarecido, tendo suas identidades preservadas para que as 

informações coletadas não causem qualquer tipo de transtorno ou prejuízo. Desta forma é 

necessário o zelo para que a informação partilhada não seja utilizada de forma política ou 

pessoal.  

Estabelece-se uma relação de empatia, igualdade e confiança com o sujeito, com 

proposta de investigação especulativa. Consideram-se relevante os significados e sentidos que 

os sujeitos atribuem às suas experiências, para além da vida quotidiana. Os resultados serão 

escritos de forma autêntica, independente de eles coadunarem com as opções ideológicas do 

investigador. “A característica mais importante de um investigador deve ser a sua devoção e 
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fidelidade aos dados que obtém. Confeccionar ou distorcer dados constitui o pecado mortal de 

um cientista”. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 77). 

   

2.7 Realização das entrevistas abertas 

 

A entrevista é um procedimento que lança mão de uma conversa intencional, 

geralmente entre duas pessoas (podendo envolver mais pessoas), dirigida por uma das pessoas 

que almeja obter informações sobre a outra (BOGDAN; BIKLEN, 1994). As entrevistas na 

investigação qualitativa tanto podem ser utilizadas como estratégia dominante para captar os 

dados quanto podem ser usadas em conjunto com outras técnicas, como a observação 

participante e a análise de documentos. “Em todas estas situações, a entrevista é utilizada para 

recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos 

do mundo”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). 

O ato investigativo pode começar com uma conversa banal, permeando por assuntos 

como futebol, turismo, filme, algo por que o sujeito tenha interesse e progressivamente 

construir uma relação para adentrar no assunto específico da entrevista. Caso se tenha 

conhecimento com o sujeito, pode-se adentrar de imediato no assunto principal. O 

entrevistado é motivado a falar sobre um determinado problema de maneira livre. É possível 

explorar os dados verbalizados em relação aos modelos culturais que se “manifestam na 

vivência dos indivíduos envolvidos na situação estudada.” (BARROS, 2012, p. 82). 

O que mais interessa é o sentimento de estar à vontade e com liberdade para se 

expressar sobre seu ponto de vista, pois: 

 

As boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras 

que revelam as perspectivas dos respondentes. As transcrições estão repletas 

de detalhes e de exemplos. Um bom entrevistador comunica ao sujeito o seu 

interesse pessoal, estando atento, acenando com a cabeça e utilizando 

expressões faciais apropriadas. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 136). 

 

E, além disso, evita-se, tanto quanto possível, indagações em que as respostas podem 

ser “sim” ou “não”.  Para se efetuar uma boa entrevista é necessário paciência, ser detetive e 

reunir “partes de conversas, histórias pessoais e experiências, numa tentativa de compreender 

a perspectiva pessoal do sujeito” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 139). Avaliações ou juízo de 

valor ás respostas não devem ser atribuídos, ainda que as mesmas denotem caráter racista e 
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preconceituoso, por exemplo, nem tampouco a investida de conduzir as respostas, posto que é 

imprescindível compreender as diferentes perspectivas pessoais. 

Neste sentido, não há um agrupamento fechado de perguntas, mas sim um roteiro com 

pontos que deverão ser lançados pelo entrevistador em qualquer momento da entrevista, a 

exemplo de: origem familiar e social, local de residência (sede ou zona rural), ocasião que 

cursou o curso UPT, como eram as aulas, a metodologia dos professores/monitores, a rotina 

no período de realização do UPT, os módulos, quando foi aprovado (a) no vestibular, e a 

permanência no ensino superior. 

 

2.8 Notas de campo e análise dos dados 

 

 Após uma sessão investigativa, escrevem-se os fatos ocorridos, faz-se a descrição das 

pessoas, objetos, lugares, atividades, conversas. Nesta guisa acrescentam-se ideias, 

estratégias, reflexões, palpites e os padrões que emergem. Este conjunto de ações mescladas 

por ouvir, ver, experienciar, constituem as notas de campo, por meio de relato escrito. Quando 

as notas de campo são bem detalhadas, precisas e extensivas, a tendência é que se obtenha 

êxito nos resultados. 

Elas proporcionam ao investigador a possibilidade de melhorar a qualidade e a 

velocidade de sua escrita, já que este processo de escrita será constante. Espera-se que “as 

notas de campo fluam, saiam diretamente da cabeça do investigador e que apresentem o seu 

estilo particular. As notas devem ser simplesmente completas e claras. O que verá no campo 

será a fonte de frases e parágrafos intermináveis.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 152).  

No que tange ao conteúdo as notas dividem-se em dois tipos, isto é, a descrição e a 

reflexão. E estas duas etapas engendram a análise dos dados. A parte descritiva envolve o 

local, pessoas, ações, conversas observadas e representa o “melhor esforço do investigador 

para registrar objetivamente os detalhes do que ocorreu no campo”. (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 152). Os dados são descritos na íntegra para, posteriormente, constituir a 

redução/seleção dos mesmos, conforme a relevância. Há a consciência de que é impossível 

representar a vida em cem por cento de sua plenitude, já que em toda descrição, até certo 

ponto, existem escolhas e juízos sobre o que anotar. A escolha do que anotar, entretanto, é 

balizada pelo objeto da pesquisa. 

Diante destes limites busca-se uma descrição mais fiel possível do contexto de 

realização e do conteúdo das entrevistas abertas. Para tanto é necessário apresentar em 

detalhes o que é observado, ao invés de ser resumido.  
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Já a parte reflexiva, na análise, corresponde mais ao ponto de vista do observador, as 

suas ideias e preocupações referentes ao material descrito, registrando assim a parte mais 

subjetiva do trabalho (pesquisa), tendo este (o pesquisador) o seu referencial teórico como 

fundamento para construção de suas interpretações. Enfatizam-se a especulação, os 

sentimentos, problemas, ideias, palpites, impressões e preconceitos, incluindo correções e 

clarificações dos erros e incompreensões das suas notas de campo. É importante ser 

“autorreflexivo e manter um registro preciso dos métodos, procedimentos e das análises que 

se desenvolvem” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 165), uma vez que é difícil encontrar 

equilíbrio entre a descrição e a reflexão. Esta parte reflexiva procura ainda, “dar conta e 

controlar o efeito do observador [...], pois insiste que a investigação, como todo 

comportamento humano, é um processo subjetivo”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 167).  

É crucial tentar percorrer o caminho da (s) entrevista (s) na ordem cronológica, 

permitindo que as conversas e acontecimentos fluam da mente para o papel. Para Bogdan e 

Biklen (1994, p. 171) “o tomar notas de campo encoraja o observador a rever os 

acontecimentos: ver e ouvir as coisas pela segunda vez deve aumentar a recordação”, pois a 

mente do investigador é capaz de relembrar (e armazenar) o processo de pensamento utilizado 

na coleta dos dados.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR  

 

 Neste capítulo busca-se realizar uma abordagem das políticas públicas educacionais no 

âmbito nacional e internacional, atentando para algumas tipologias de análises, para avanços e 

entraves no que tange às políticas públicas. Então, pondera-se que nas últimas décadas do 

século passado, sobretudo no atual, as políticas públicas em educação reincidentemente têm 

sido foco de debates, pauta em eventos acadêmicos, objeto de reivindicações sindicais e de 

investigações científicas.  

Tal evidência tem rompido com os limites do âmbito educacional, alargando para 

domínios outros como as políticas econômicas e sociais, o que revela a necessidade de 

contribuição de outros campos do conhecimento para a sua análise. Santos et al. (2011) 

apontam que as políticas públicas detém características multidisciplinares e 

multidimensionais. As explicações a seu respeito concentram-se na sua natureza e nos seus 

processos (SOUZA, 2006).  E a dinâmica de análise permeia por diversas áreas. 

 Neste sentido as definições de políticas públicas são diversas a depender do autor que 

se desponta. A política por si só, em conceituação jurídica: 

 

[...] designa ser a ciência de bem governar um povo, constituído em Estado. 

Assim, é seu objetivo estabelecer os princípios, que se mostrem 

indispensáveis à realização de um governo, tanto mais perfeito, ao 

cumprimento de suas precípuas finalidades, em melhor proveito dos 

governantes e governados. (SILVA, 1998, p. 617).  

 

De maneira geral a política pretende o cumprimento de um bom governo, justo, 

igualitário, atendendo a parâmetros, leis. Já Souza (2006) salienta que após relacionar vários 

conceitos, é possível dizer que “política pública é um campo do conhecimento que busca, ao 

mesmo tempo, colocar o governo em ação e ou analisar essa ação (variável independente) e, 

quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso das ações (variável dependente)”. 

(SOUZA, 2006, p. 26). É importante registrar que políticas públicas de Estado são 

permanentes (seguro-desemprego, escola pública) e programas de governo são de 

responsabilidade de um determinado governo e com a mudança deste o programa pode 

acabar.  

As políticas públicas são criadas para atenderem à demandas sociais e/ou interesses 

políticos (BONETI, 2006), como necessidade preparação para o acesso ao nível superior, 

necessidade de preparação para o mercado de trabalho, a extinção do analfabetismo, ações 

afirmativas de acesso à educação superior. Embora podem ocorrer invenções de demandas 
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devido a estratégias políticas.  No Brasil existem três fatores que corroboram 

significativamente para a elaboração e implementação das políticas públicas: “a) os interesses 

da expansão do capitalismo internacional, explicitados pelas elites globais; b) os interesses 

originados no contexto nacional, os das classes dominantes e dos vários segmentos que 

compõem a sociedade civil; c) a instância local”. (BONETI, 2006, p. 15).  

 

3.1 Breve histórico das políticas públicas educacionais 

 

Sobreleva aqui a importância de uma contextualização histórica do campo das 

políticas públicas educacionais. São vários os contributos e defesas teóricas, políticas, 

econômicas por uma educação melhor. No mundo inteiro assimilou-se a concepção do 

desenvolvimento em todos os aspectos a partir dos investimentos em educação, reverberando 

em políticas públicas educacionais, de diversas formas e finalidades para atender demandas 

múltiplas. Nesta esteira ampla, multifacetada e com contradições várias, o século XXI tem 

produzido vários estudos na área, com evidência nas políticas educativas. É sabido que, de 

fato, desde o século XX os países industrializados demonstram preocupação latente com a 

transformação educacional, sua massificação e democratização, tendo como marco histórico o 

pós Segunda Guerra Mundial. (LESSARD, 2016). O discurso sobre a melhoria educacional é 

universalizado por ordem tanto dos países, quanto por organizações interlocutoras de 

diálogos, agendas e eventos internacionais (como o Banco Mundial), o que é cada vez mais 

reforçado na era vigente. 

 Os elementos, finalidades, currículo, diretrizes, a formação dos profissionais, inerentes 

ao labor educativo, passaram por reformulações, mudanças, por acreditar no progresso social 

através da educação. Ela é capaz de “elevar o nível geral de instrução da população, formar 

uma mão de obra capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico e garantir a 

formação de jovens cidadãos aptos a viverem em sociedades modernas e pluralistas”. 

(LESSARD, 2016, p. 15). 

 Os países mais desenvolvidos da Europa, como França e Inglaterra, também os 

Estados Unidos largaram na frente nesta empreitada posta, enquanto outras nações, a exemplo 

da maioria dos países da América Latina, não acompanharam a mesma perspectiva, ou seja, 

desenvolveram políticas e melhorias educacionais mais tardiamente. O caso do Brasil é feito 

por descontinuidades nas políticas públicas, ausência de financiamento da educação 

estipulado por lei, retardando o desenvolvimento da nação. Somente a partir da Constituição 
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de 1988 que se estabelece um teto mínimo de investimentos para a educação, não significando 

exatamente a respectiva execução.  (SAVIANI, 2014).  

 A evolução dos investimentos em educação pode ser destrinchada em três grandes 

momentos, a saber: primeiro período de modernização e democratização da educação (1945-

1973); segundo período de crítica do Estado-Providência e movimento conservador de 

restauração educativa (desde os choques do petróleo até os anos de 1990); terceiro momento 

de produção dos conhecimentos e competências na sociedade e a economia do saber (desde os 

anos de 1990 até hoje). 

 O primeiro período é também adjetivado de Estado-Providência, com a peculiaridade 

do Estado intervindo em várias áreas sociais. E na educação procurou desenvolver igualdade 

de oportunidades e ampliar a oferta educativa. É engendrado após a Segunda Guerra Mundial 

(1945), adquirindo bastante força no período áureo denominado “Trinta Gloriosos”, de grande 

prosperidade econômica.  

Em 1945 é criada a Organização das Nações Unidas (ONU) e, por meio da Carta das 

Nações Unidas, a comunidade internacional fortalece a garantia dos direitos de cada pessoa, 

evidenciando a prioridade ao direito à educação. Tal direito é reincidente em tantos outros 

documentos, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26, em 1948; na 

Declaração dos Direitos da Criança, no princípio 7, em 1959; no pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no artigo 1, em 1966. Para Oliveira (2011) neste 

momento iniciaram estudos sobre as políticas públicas, embora este conceito não era tão 

claro, a partir dos dados sobre ação governamental e ação pública, acoplando uma imensidão 

de valores e práticas da ação pública. 

 Estes marcos documentais descrevem ações a serem executadas pelas nações, a 

exemplo da gratuidade do ensino elementar e secundário, a luta contra o analfabetismo. 

Algumas bandeiras são denominadores comuns em todos os documentos e outras propostas 

são acrescidas. “Em suma, mesmo que a internacionalização ou globalização da educação 

ainda não fossem termos correntes, o desenvolvimento da educação pública e gratuita já era 

alvo de uma forte convergência internacional”. (LESSARD, 2016, p. 21).  

 Segundo Lessard (2016) há estudos que comprovam que os países observados 

investiram o dobro ou mais em educação, no intervalo de alguns anos. A Teoria do Capital 

Humano instigou, também, estes investimentos, por defender que os mesmos seriam uma 

alavanca no crescimento da riqueza dos estados e progresso na qualidade de vida das pessoas. 

(HAMELINE, 1997). Os países, então, aligeiram-se, numa espécie de corrida, para 
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democratizar ao máximo o acesso às escolas para o maior número possível de pessoas. Muitos 

países adotaram novas leis e políticas educativas.  

 A França, por exemplo, desenvolveu um sistema educativo público com diferenciação 

da oferta. O direito à educação seria para todas as camadas sociais, em todo o país, com 

professores laicos e de formação pós-secundária. A escola, sem articulação, foi repensada, e 

níveis de ensino e o plano Langevin-Wallon (1944-1947) estabeleceu princípios de um 

sistema escolar democrático, coerente, simples, com a ideia da meritocracia, em que todos são 

iguais e somente o mérito que deve ser medida de distinção e não a riqueza. A partir de 1959, 

com a Reforma Barthoin, muitas mudanças se concretizaram. Acrescenta-se que a idade de 

escolaridade obrigatória foi elevada de 14 para 16 anos. Os Estados Unidos, nos anos 1960 

estava bem adiantando no que tange a massificação do ensino. Em 1980, nove em cada dez 

jovens frequentavam a escola secundária. Desenvolveu-se um programa para superar as 

discrepâncias em matemática, leitura e redação entre crianças de meios desfavorecidos, a 

exemplo dos afro-americanos e imigrantes.  

 

Ao longo desse período, a educação torna-se, por excelência a maneira de 

resolver diferentes problemas sociais e econômicos, tais como a pobreza, a 

discriminação ou os maus hábitos de vida. [...] Novos programas e serviços 

foram criados em todas as séries, como educação sexual, educação 

especializada ou orientação escolar e profissional. (LESSARD, 2016, p. 25). 

 

 A inovação teve destaque, com criatividade fomentada que valorizou a 

experimentação, a inovação e o ensino focado no aluno. Foram criadas instituições de 

pesquisas, como o Centro de Pesquisa e Inovação Educacional (CERI), em 1968, com vistas a 

favorecer as inovações nos países europeus. Os professores dispunham de espaço para a 

inovação pedagógica e autonomia, foram instituídos conselhos escolares e o governo investia 

em inovações.  

 O Brasil, neste período de 1946 a 1963, denominado de República Nova, vivenciou 

grande fertilidade na história educacional do país, por conta de Constituição que conclamou a 

educação como um direito de todos, foi publicado o manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova. Anísio Teixeira alardeia a ideia de escola-parque e escola-classe, emerge o Método 

Psicogenético de Jean Piaget e Paulo Freire se desponta com grandes ideias para a educação. 

Em 1962 são criados o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização, 

sendo este último inspirado nas ideias de Freire. (ARANHA, 2006). 

 Mas, ainda está muito aquém dos países descritos assim como de outros demais. 

Obstáculos de naturezas variadas impediam a consolidação de um sistema nacional de 
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educação, tanto defendido por educadores, como Saviani. Em 1955, por exemplo, segundo 

levantamento feito por Saviani (2014), a União disponibilizava somente 5,7% do orçamento 

para a educação em todos os níveis e atividades, dificultando a materialização das políticas 

públicas. Muitas destas ideias, teorias bastante alardeadas neste momento, mais tarde, foram 

sufocadas, com o golpe de 1964 que estabeleceu o Regime Militar (1964-1985) e o país 

regressa.   

   O segundo período é mesclado por investidas nas reformas educacionais, planejadas 

a partir de meados da década de 1970. Muitas incertezas pairavam mundialmente, devido à 

Guerra do Vietnã, contestações estudantis e movimentos contraculturais, os choques do 

petróleo, a progressão inflacionária e as ameaças, no âmbito econômico, que representavam 

Alemanha e Japão. Todos estes acontecimentos aliados às dúvidas sobre o futuro causaram 

medo de percas de conquistas. 

 Ainda que os esforços do Estado-Providência foram intensos, muitas críticas 

questionaram sua capacidade de promover a autonomia e o desenvolvimento humano, uma 

vez que a reprodução social e cultural era latente (BOURDIEU; PASSERON, 2003). 

Denunciava também que os jovens das classes populares eram conduzidos para funções 

subalternas no mercado de trabalho. Outros jovens careciam de conhecimentos, habilidades e 

competências que, teoricamente deveriam ter, devido à idade e assim não conseguiam uma 

função empregatícia. O não cumprimento de metas no que tange a democratização culminou 

em descrença, para muitos, sobre a educação enquanto chave para o progresso.  

 O relatório A Nation at Risk apresentou dados estadunidenes, comparados a dados 

internacionais sobre desempenho educativo abandono escolar no secundário, taxas de 

analfabetismo entre a população adulta. O documento demonstrou queda nos rendimentos 

educacionais na época. (LESSARD, 2016).  

Os crescentes e descontrolados custos do aparelho estatal, o aumento da precariedade, 

do desemprego, os problemas constantes em relação à aplicação das políticas públicas, 

contribuíram para que muitos grupos sociais questionassem o modus operante das verbas 

públicas. 

Neste emaranhado de avaliações e adjetivações negativas, a direita não perde a 

oportunidade e investe (Sempre investiu!), com mais vigor, na proposta de não 

intervencionismo estatal. Ao invés disso, levanta-se a bandeira da desregulamentação, da 

descentralização, da redução das despesas públicas, e da privatização, muito bem 

exemplificada na Inglaterra, com Margaret Thatcher. O contexto dos fatos fez com que o 

Estado-Providência “estivesse seriamente sendo posto em xeque, na educação, assim como 



39 
 

 

em outras áreas, tanto pela esquerda, quanto pela direita, cujos apóstolos, decepcionados, 

estavam contribuindo paradoxalmente para criar essa situação”. (LESSARD, 2016, p. 29). 

 As inovações valorizadas anteriormente foram questionadas, uma vez que, 

aparentemente, eram utilizadas por reduzido número de professores. As dificuldades de 

execução das políticas públicas, em quaisquer âmbitos, levaram a estudos sobre sua aplicação, 

de modo que se tornasse mais prática e eficiente. Neste pressuposto, alguns países como o 

Canadá desenvolveram propostas fundamentadas na educação cooperativa, método 

estruturado que combinava a educação em sala de aula e a experiência do trabalho prático, 

além de revisão dos currículos e estabelecimento de testes de conclusão do ensino.  

 As propostas no mundo convergiam para um sistema educacional conservador. Os 

Estados Unidos prolongaram os dias letivos, definiu patamares mais altos de desempenho, 

diminuiu as áreas estudadas, assim como o fez a Inglaterra. França estabeleceu as zonas de 

educação prioritárias (ZEP), em que as escolas com maiores dificuldades, receberiam mais 

recursos para solucioná-las. Isso tudo marca um período de políticas públicas menos 

universais e mais direcionadas a grupos específicos. Tudo isso fomentou um espírito 

conservador, desejo de retornar ao ensino tradicional. “Os ideias de acessibilidade e igualdade 

do primeiro período deram lugar à noção de uniformidade nos conhecimentos básicos e de 

bom desempenho para o maior número possível de alunos”. (LESSARD, 2016, p. 36). 

 Já o Brasil perpassou por obscurantismo educacional sem precedentes, de 1964 a 

1985, devido ao Regime Militar que abortou as possibilidades de revolucionar a educação 

brasileira, sob o pretexto de que as propostas educacionais eram comunizantes e subversivas. 

Universidades foram fechadas, professores calados, demitidos e presos. Muitos estudantes, 

professores e demais intelectuais que se rebelaram contra este regime, foram até exilados ou 

mortos. Era cotidiano o uso da repressão e da censura ao ensino, “introdução de disciplinas 

que defendiam a ideologia da Segurança Nacional, o encerramento de diretórios e grêmios 

estudantis e sua substituição pelos denominados centros cívicos escolares, que eram tutelados 

e submetidos às autoridades oficiais”. (ASSIS, 2012).   

Notadamente a partir dos anos 1980 engendra-se o terceiro período cujo contexto 

histórico é demarcado pela aceleração global da atividade financeira, automação da atividade 

manufatureira, perda de muitos empregos nos países ocidentais, pluralismo religioso mais 

firmado, desenvolvimento de novos conhecimentos (neurociências) e forte estabelecimento do 

liberalismo econômico, afamado por neoliberalismo. (ANDERSON, 1995). Tais fatores foram 

significativos nas mudanças de concepções sobre os valores sociais e sobre a educação, de 

maneira que a confiança nas instituições e nos políticos diminui muito. 
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 O novo mundo que se apresenta é diretamente relacionado com a ideia de avanço. E 

no quesito da economia, todo e qualquer país desejava progredir, logo, relacionava este 

crescimento à educação de qualidade. Esta poderia contribuir para a economia nacional 

competitiva. A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

defendeu, em 1993, um ensino de melhor qualidade objetivando uma demanda econômica e 

social cada vez mais complexa. Quando isso não se materializava, a insatisfação era notória. 

Evidente que os demarcadores de bom desempenho para o maior número possível de alunos, 

perseverança nos estudos, entre outros, nem sempre eram satisfatórios.  

 A educação deveria conduzir os estudantes, além de competências básicas, linguagem 

e cálculo, para habilidades mais vastas, a exemplo da reflexão eficaz, capacidade de evoluir 

perante as mudanças do mundo e dominá-las. Emana aqui o ideário de talentos individuais, o 

ensino enquanto propulsionador da criatividade, do trabalho em equipe, a tolerância e o 

respeito. 

 

Esta lista de finalidades educativas propostas pelas organizações 

internacionais mostra que o período recente é exigente: trata-se, não tanto de 

garantir os conhecimentos básicos, mas sim de desenvolver as competências 

de alto nível impostas pela economia do saber, bem como pela globalização 

cultural e pelo pluralismo de valores que ela revela. [...]. Com efeito, a 

economia do saber pede uma educação ao longo da vida inteira, pois ela se 

baseia na capacidade de inovar das empresas. (LESSARD, 2016, p. 38-39). 

 

 Nesta guisa muitos países adotaram a nova gestão pública (lógica de mercado), 

modificaram seus programas de ensino, estabelecendo uma base comum de conhecimentos e 

competências, ampliou o campo de atuação dos professores, evidenciou o trabalho em equipe. 

Muitos documentos, como os relatórios da OCDE, de 1993, o relatório produzido por Delors, 

de 1996, reforçaram as reestruturações educacionais, a autonomia dos estabelecimentos de 

ensino os quais deveriam prestar contas à comunidade. Isso se daria na medida em que se 

instaurava dispositivos de avaliação das instituições de ensino. Ao tempo que era possibilitada 

a autonomia aos agentes locais, os mesmos também era responsabilizados pelos resultados. A 

família tem maior participação da educação dos filhos, por meios dos conselhos escolares. 

Para Mons (2007) as grandes enquetes quantitativas internacionais, muito comuns a 

partir de 1990, apresentaram-se em paralelo favorável às mudanças apresentadas, além de 

impactar o desenvolvimento de políticas públicas educacionais em todo o mundo, 

principalmente dos países industrializados. Essas pesquisas advogam ideias universalistas e 

práticas adequadas do exercício educacional, no intuito de generalizá-las. Tais pesquisas se 
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baseiam em dados internacionais de organismos como o Banco Mundial, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a OCDE, com vistas a 

determinar os fatores de bons desempenhos escolares/educativos. Neste sentido, os 

receituários, as diretrizes de execução, avaliação são impostas e/ou influenciadas para tais 

esferas. (OLIVEIRA, 2011). 

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), com suas enquetes, levou 

vários países a se questionarem sobre seus sistemas de ensino, bem como adotar medidas de 

correção. Neste contexto, Oliveira (2011) aponta que os estudos estatísticos sobressaem com 

força, almejando compreender a ação do Estado por meio de dados empíricos.  

Logo, a inserção de indicadores, por meio de avaliações, sejam internas ou externas, e 

a exigência de resultados conforme níveis de ensino, comandaram as mudanças no âmbito 

educacional internacionalmente. No Brasil, findando os anos 1980, se organiza a primeira 

sistemática de avaliação dos ensinos fundamental e médio em todo território nacional, que, 

em 1991, recebe o nome de Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Bonamino e 

Souza (2012) destacam que o objetivo é avaliar a cada dois anos uma amostra dos alunos 

regulamente matriculados na 4ª e na 8ª série (5º e 9º ano) do ensino fundamental e no 3º ano 

do ensino médio, em escolas públicas e privadas na zona urbana e rural.  

Em 1995, introduziram inovações metodológicas, a saber: – inclusão da rede particular 

de ensino na amostra; – avaliação da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que permite estimular 

habilidades dos alunos independentemente do conjunto específico de itens respondidos; - 

opção de trabalho com as séries conclusivas de cada ciclo escolar. A partir de 2007 esses 

resultados passaram a integrar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que 

propõe metas para a educação pública até 2021. (BONAMINO; SOUZA, 2012). 

A primazia é a lógica do mercado que dispõe “ferramenta necessária para melhorar a 

eficácia e a eficiência dos sistemas educativos, fortalecendo neles uma lógica industrial”. 

(LESSARD, 2016, p. 46). Cria-se a lógica do quase mercado na educação estatal. 

Cabe destacar que este contexto, citado anteriormente, compõe o quadro atual do 

neoliberalismo em que o desenvolvimento econômico norteia toda e qualquer ação, colocando 

as atividades no plano secundário e em prol da economia. A liberdade econômica, a pouca 

intervenção estatal no controle dos negócios deve prevalecer. As políticas públicas educativas, 

então passam a ser regularizadas, em uma lógica de demanda e não de oferta, na exigência de 

prestação de contas responsabilizante (para o controle rígido), exigência de obrigação de 

resultados. (CABRAL NETO, 2009).  
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Com sucessivas crises do capitalismo mundial, o neoliberalismo foi se fortalecendo, 

conseguindo vários adeptos, posto que prescrevia o “remédio” para as crises. (ANDERSON, 

1995). O remédio se compõe pelo fortalecimento do Estado, o controle do dinheiro, a 

fragmentação do poder dos sindicatos e pouco investimento social (educação entendida como 

direito social). É necessário reduzir os impostos para dinamizar as economias. Desta forma: 

 

A gradual retirada de apoio ao Estado de bem-estar social e o ataque ao 

salário real e ao poder sindical organizado [...] foram simplesmente 

transformados pelos neoconservadores numa virtude governamental. 

Disseminou-se a imagem de governos fortes administrando fortes doses de 

remédios não palatáveis para restaurar a saúde de economias moribundas. 

(HARVEY, 2013, p. 158). 

 

Alguns países, entretanto, onde há governos de orientação para a social-democracia 

e/ou entidades sindicais são mais organizadas, consegue-se frear um pouco as investidas 

neoliberais, pontuando assuntos democráticos e igualdade de oportunidades. Para Lessard 

(2016) ainda que o referencial recente de educação é muito bem apregoado e defendido, o 

primeiro, do Estado-Providência não foi extirpado totalmente.  

 

3.2 Algumas teorias que fundamentam os estudos e as análises de políticas públicas 

 

 São muitas as vertentes e teorias que analisam as políticas públicas sociais em âmbito 

alargado ou na especificidade educacional. O “interesse da análise de políticas públicas não se 

restringe meramente a aumentar o conhecimento sobre planos, programas e projetos 

desenvolvidos e implementados pelas políticas setoriais” (FREY, 2000, p. 4). Além de 

explanar as leis e princípios das políticas, a policy analysis (análise de políticas) se propõe a 

analisar a inter-relação entre as instituições políticas, o processo político e os conteúdos da 

política. (FREY, 2000).  

Lessard (2016) esboça um percurso histórico destas tendências, discutindo-as e 

demonstrando suas implicações diversas. Neste tópico não se pretende discuti-las em 

profundidade, mas realçar algumas tipologias. Este campo é permeado por estudiosos de 

diversas áreas, seja política, sociologia, psicologia, história, administração, economia, 

educação, os quais buscam compreender os determinantes da elaboração das políticas 

públicas, os mecanismos e processos a receptividade e sentidos que os sujeitos dispendem. 

 As análises partem do pressuposto de que a aplicação de toda e qualquer política tem o 

objetivo central de promover a mudança, ao contrário, seria supérfluo sua elaboração e 
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mobilização social dos agentes integrantes. O funcionalismo americano, a cognição localizada 

a, a policy networks, a policy arena (arena política) e os tipos de políticas, policy cycle (ciclo 

de políticas) e análise dos estilos políticos, são exemplos de tendências. 

 

3.2.1 Funcionalismo americano 

 

 Na abordagem funcionalista manifesta-se a busca pela “política educativa certa”, com 

otimismo maior em relação às outras. Com bases nas ciências administrativas e sociais 

aplicadas é possível realizar o exame das condições de sucesso da mudança e o estudo das 

organizações, da governança e da direção. Parte da identificação “e definição de um 

problema, passa pela elaboração de uma ou várias soluções e pela seleção da solução mais 

adequada, conduz à decisão e à sua aplicação na prática, terminando com sua avaliação”. 

(LESSARD, 2016, p. 54). 

 Alguns estudiosos, a exemplo de Hassenteufel (2008), manifestam ceticismo nestes 

marcos cronológicos do funcionalismo, pois a identificação das etapas de uma política nem 

sempre á fácil. A manifestação da política real, muitas vezes, depende de uma decisão ou 

ausência de decisão. O funcionalismo, para o mesmo autor, tem visão reduzida dos processos 

em questão, já que desconsidera as contingências, imprevistos e descontrole que podem 

emanar na prática.  

 

3.2.2 Cognição localizada 

 

 A cognição localizada, por sua vez, esboça a construção do sentido pelos agentes 

participantes, segundo Weick (2001), enfatizando as dimensões simbólicas e intersubjetivas 

dos fenômenos organizacionais. As interações entre os agentes constituem a organização. Os 

agentes, ao tentar especificidade no imenso leque de interpretações da realidade, constroem 

um ou vários sentidos para determinada situação. “Os agentes devem, portanto, dedicar-se a 

iniciativas interpretativas visando fazer com que fique inteligível para si mesmos (sense-

making) e para os outros (sensegiving) uma situação que se torna real, justamente na medida 

em que ela faz sentido”. (LESSSARD, 2016, p. 65-66).  

 Cada grupo de indivíduo atribuirá sentidos diferentes a depender de quem é, de como 

pensa e o que pensa da situação. A atribuição de sentido é estruturada conforme as 

experiências prévias que são acionadas para enfrentar novas situações. Claro que há 

momentos de ruptura, pois o antigo não tem utilidade. Nem sempre o sentido produzido é 
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compartilhado, mas, sendo intersubjetivamente acessível e apreensível, será social. A 

construção de sentidos, ainda, associa-se, muito, à surpresa, ao inesperado. Por fim, esta 

tendência é metodologicamente exigente por: 

 

Versar sobre microprocessos, ela solicita por parte do pesquisador, uma 

análise minuciosa das políticas e da evolução das mesmas, uma imersão 

profunda em determinado terreno, entrevistas repetidas ao longo do tempo 

com as mesmas pessoas, observações de reuniões, diálogos e conversas 

informais, bem como de reuniões convocadas pela direção, uma 

identificação de controvérsias sobre diversas dimensões da mudança e uma 

análise longitudinal delas, uma observação das práticas em sala de aula e 

também (ou talvez acima de tudo) a capacidade de estabelecer relações 

dentro desse conjunto de dados denso, rico e multiforme. (LESSARD, 2016, 

p. 72). 

 

 Se o pesquisador não se atentar para esta complexidade e se limitar às atividades de 

maneira superficial, com pouco aprofundamento, sua pesquisa poderá ser limitada. Além da 

abordagem cognitiva é preciso incorporar conceitos de outras áreas, como os institucionais, 

uma vez que existem diversas pressões das instituições sobre a elaboração de políticas 

públicas.  

 

3.2.3 A Policy networks 

 

 A policy networks (redes de políticas) permite compreender fatores dos processos de 

conflito na vida político-administrativa e as interações entre variados grupos, partidos e 

instituições do executivo, legislativo e da sociedade na formulação e implementação de uma 

determinada política. (HECLO, 1978).  As redes de relações se repetem periodicamente, não 

existindo tanta formalidade como as relações sociais institucionalizadas, em que é perceptível 

uma distribuição concreta de papéis organizacionais (FREY, 2000).  

Predomina determinada regularidade que fomenta a confiança entre os integrantes que 

compartilham de valores e opiniões paritárias. É comum, por exemplo, que um grupo de 

interessados em questões educacionais (ou ambientais ou agrárias) se reúna a fim de 

desenvolver pautas, propostas, reivindicações ao executivo com vistas a obter os recursos 

desejados para aquela área. Nesta perspectiva podem se unir diversas siglas partidárias, 

sindicalistas, sociedade civil organizada, professores, entre outros. Este tipo de agremiação, 

geralmente, faz com que candidatos sejam eleitos sob o marketing de defender tal rede/área 

política, quer seja educação, assistência social, o homem do campo.  
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3.2.4 A policy arena (arena política) e os tipos de políticas 

 

 Lowi (1972) apregoa que as políticas públicas serão recepcionadas conforme a 

intensidade de impacto que podem causar nas pessoas, variando do baixo, médio e alto. Esta 

provável e calculada receptividade popular contribuirá para que os políticos e governantes 

decidam favoravelmente pela implementação de uma determinada política. “Os custos e 

ganhos que as pessoas esperam de tais medidas tornam-se decisivos para a configuração do 

processo político”. (FREY, 2000, p. 223). A receptividade e a rejeição passam por diferentes 

arenas, que são as formas e grupos variados de apoio e rejeição.  

 Assim, Souza (2006) faz menção às arenas/tipologias de políticas que foram 

categorizadas por Lowi (1972), sendo elas: 1- distributivas, 2- redistributivas, 3- regulatórias e 

4- constitutivas ou estruturadoras. “Cada uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou 

grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema político de 

forma também diferente”. (SOUZA, 2006, p. 28). 

 1- As políticas distributivas alocam bens ou serviços a determinadas frações da 

sociedade, como grupos sociais (autoridades políticas, juízes, empresários, deficientes físicos) 

ou regiões (Sul, Nordeste). Os recursos utilizados para tanto compõem o orçamento público 

advindo de toda a coletividade e não é palco de muitos conflitos, uma vez que não acarretam 

custos para os demais grupos, pelo menos aparentemente. Eles podem relacionar-se ao 

exercício de direitos, serem assistencialistas, clientelistas, ou não. A construção de hospitais, 

escolas, pontes, salário-desemprego, benefício de prestação continuada, programas de renda 

mínima, constituem exemplos. 

 2- Já as políticas redistributivas atingem maior número de pessoas e impõem perdas 

“concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; 

são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário e 

são as de mais difícil encaminhamento”. (SOUZA, 2006, p. 28). Desta forma o conflito é 

comum por envolver a alocação consciente de recursos financeiros ou direitos entre camadas 

sociais ou grupos específicos. Ainda como exemplificação abrange a reforma agrária, a 

distribuição dos royalties do petróleo, programa habitacionais para a população de baixa 

renda. 

 3- As políticas regulatórias são uma forma de controlar a população, justamente por 

estabelecer imperativos, ordens, proibições por meio de leis, decretos e portarias. Os custos e 

benefícios podem ser disseminados equilibradamente ou não entre grupos e setores da 

sociedade. Por outro lado, é possível atender a interesses particulares e restritos. (FREY, 
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2000). A legislação referente ao Código de Trânsito Brasileiro, à Legislação Trabalhista, à 

Legislação sobre limitação da venda de determinados produtos, são exemplos. Esta política, 

inclusive, regulamenta as anteriores.  

 4- As políticas constitutivas ou estruturadoras lidam com procedimentos (SOUZA, 

2006) determinando as regras do jogo, as normas para que se formulem e se implementem as 

demais políticas. Logo, as regras constitucionais diversas, os regimentos do Congresso 

Nacional e das casas legislativas são demarcadores exemplificativos. Tais regras dizem 

respeito à própria esfera política e as instituições que a compõem e implica consequências 

poderosas para o processo político. As decisões e legislações sobre o sistema político, como 

de praxe, ocorrem dentro do próprio sistema político-administrativo e raramente tomam 

dimensão pública. Tornando mais elucidativo esta política, tem-se “uma lei que obrigue 

partidos políticos a escolher seus candidatos em processos internos de seleção e 

posteriormente apresentar listas fechadas aos eleitores”. (SECCHI, 2012, p. 08). Isso revela o 

problema da debilidade dos partidos políticos brasileiros e a infidelidade partidária por parte 

dos políticos.  

 

3.2.5 Policy Cycle (Ciclo de Políticas) 

 

 Os processos político-administrativos passam por mutações e são influenciados 

significativamente, no percurso temporal, constituindo assim, questões cruciais nos processos 

de elaboração e implementação das políticas públicas. (COUTO, 1998). A máxima aqui 

refere-se a um ciclo deliberativo, composto de muitos estágios: definição de agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e 

avaliação (SOUZA, 2006). Esta divisão anteposta do agir público:  

 

[...] acaba se revelando um modelo heurístico bastante interessante para a 

análise da vida de uma política pública. As várias fases correspondem a uma 

seqüência de elementos do processo político-administrativo e podem ser 

investigadas no que diz respeito às constelações de poder, às redes políticas e 

sociais e às práticas político-administrativas que se encontram tipicamente 

em cada fase. (FREY, 2000, p. 226). 

 

 Estas cinco fases ora diminuem, ora diferenciam de nomenclatura, a depender da 

perspectiva de diferentes autores. Sobre isso Frey (2000) defende que outra divisão pode ser 

melhor compreendida, de maneira que se define o ciclo assim: percepção e definição de 

problemas, agenda-setting (formação da agenda), elaboração de programas e decisão, 
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implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e a eventual correção da 

ação. Cavalcanti (2007, p. 168) pondera que “dentre uma diversidade de instrumentos 

analíticos, uma das ferramentas mais utilizadas na literatura é a da decomposição da política 

pública em fases ou etapas, ao longo do Ciclo da Política”. A política é organizada em fases 

sequenciais e interdependentes.  

 A percepção e definição de problemas para o analista de políticas públicas diz respeito 

à percepção, à identificação de um determinado problema como um problema político seja 

por grupos sociais isolados, por políticos, pela administração pública, por universidades, 

organizações sociais. (SOUZA, 2006). Em paralelo a isso, a mídia contribui para que um 

problema social seja considerado um problema político e se esboce soluções para o mesmo. 

 Entretanto é na fase do agenda-setting que se decide se um “tema efetivamente vem 

sendo inserido na pauta política atual ou se o tema deve ser excluído ou adiado para uma data 

posterior, e isso não obstante a sua relevância de ação”. (FREY, 2000, p. 227).  Pelo menos 

uma avaliação prévia sobre custos, benefícios, viabilidade de aceitação política, é feita.  

Por consequência, chega-se à fase de elaboração de programas e de decisão em que se 

escolhe, dentre várias, a alternativa de ação mais apropriada. Esta decisão é, de fato, 

negociada antecipadamente, entre os atores políticos mais relevantes. Os objetivos delineados 

podem ser alcançados de diferentes formas e por isso é importante decidir quais formas, quais 

alternativas são mais viáveis.  

Na quarta fase que é a de implementação, em que os planos e as escolhas são 

convertidos em ações e resultados. É acentuadamente discutida a qualidade do material e 

técnica de projetos ou programas, por meio dos conteúdos e planos. Descrevem-se os atores 

envolvidos, a função de cada um, como será a execução. Neste período podem ocorrer 

mudanças a depender da posição do corpo administrativo responsável pela execução da 

política. Elementos como disputa pelo poder entre organizações, contexto social, econômico e 

tecnológico das políticas, recursos políticos e econômicos, treinamento dos responsáveis pode 

afetar negativamente o processo. Revela-se, então, um caráter dramático e negativo, uma vez 

que as disputas podem corroer a boa gestão e não atingir os objetivos propostos. (FREY, 

2000).  

Silva e Melo (2000) alertam que as vicissitudes, obstáculos e problemas da 

implementação relacionam-se a situações múltiplas: 

 

Em primeiro lugar, resultam de aspectos relacionados à capacidade 

institucional dos agentes implementadores. Em segundo lugar, são gerados 

por problemas de natureza política na implementação dos programas ou 
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políticas. Em terceiro lugar, derivam da resistência e boicotes realizados 

por grupos ou setores negativamente afetados pela política – em muitos 

casos setores da própria máquina administrativa estatal. (SILVA; MELO, 

2000, p. 5).  

 

 Existem muitas incertezas e contingências na implementação, a exemplo das 

limitações cognitivas dos profissionais em relação aos fenômenos, devido à limitação de 

tempo e de recursos para a formulação. Muitos imprevistos podem ocorrer no decurso e não 

se ter parâmetros para lidar com os mesmos. Por isso é de extrema relevância a cooperação 

entre todos os envolvidos, com abordagem dialógica e participativa, visando tomar as 

decisões mais adequadas. 

 Em se tratando de avaliação de políticas públicas e da correção da ação, é sabido que 

deve ocorrer em qualquer momento de execução e constantemente. Esta fase, contudo, feita 

com maior afinco ao findar um período do programa/política, atenta-se para os impactos 

efetivos. “Trata-se de indagar os déficits de impacto e os efeitos colaterais indesejados para 

poder deduzir consequências para ações e programas futuros”. (FREY, 2000, p. 228). A 

avaliação deve, de fato, contribuir para a promoção de mudanças e de melhorias na política.  

Em tempo conseguinte, se os objetivos foram alcançados, o ciclo político pode ser 

suspenso ou finalizado ou mesmo à iniciação de um novo ciclo com vistas a elaborar outro 

programa ou modificar o anterior. Para Prittwitz (1999) a avaliação imprescindível seja no 

desenvolvimento ou na adaptação contínua da ação pública. Silva  

Geralmente os critérios avaliativos relacionam-se com economicidade, eficiência 

econômica, administrativa, social. Fazem-se balanços históricos sobre o antes o durante e se 

for o caso, o após a política (projeto, programa).  

 Na prática dificilmente o modelo é totalmente fidedigno á teoria, o que não significa 

que o modelo é invalido ou inadequado para explicar os processos, pois a todo momento uma 

política pode sofrer interferências, alterações e interrupções antes mesmo do prazo projetado 

inicialmente.  

 

3.2.6 Análise dos estilos políticos 

 

 As constantes críticas à tradicional análise de políticas perante sua perspectiva de em 

que atribui a determinação dos processos políticos aos conteúdos da política, culminaram em 

na nova vertente de análise dos estilos políticos. Neste caso, frisa, com maior ênfase, os 

aspectos culturais, padrões de comportamento político e particularidade de atores sociais 
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singulares, almejando, na totalidade a compreensão do processo político, ponto central, 

implicando na qualidade dos programas e projetos elaborados e implementados.  

 Busca-se compreender os comportamentos políticos que se reproduzem 

cotidianamente dentro de um sistema político-administrativo e as relações de negociação entre 

governo e sociedade. Os atores são capazes ainda de influenciar na mudança de 

comportamentos, atitudes a partir de suas demandas e dos caos que a “ordem pública”, que o 

sistema governamental se estipula. Criam-se, por exemplo, conselhos, fóruns, agendas de 

debates, se filiam a entidades de classe ou as criam no intento de influenciar mudanças. 

Os movimentos sociais, o Manifesto Pioneiros da Educação lutaram muito para 

construir uma educação pública, laica, democrática e acessível. As conquistas se devem a 

muitas lutas. Em tempos recentes, atores imbricados em institutos como o Itaú, o Airton Sena, 

o movimento de empresários se mobilizam periodicamente propondo pacotes para a 

educação, venda de programas, material didático, numa perspectiva altamente mercadológica. 

Desconsideram a autonomia docente e impõe total controle inflexível na docência. (PERONI, 

2003). “Essa dinâmica política demonstra o condicionamento de estilos políticos pelas 

representações de valores, idéias, sentimentos e orientações e atitudes predominantes na 

sociedade, o que comumente é subsumido sob o conceito da cultura política.” (FREY, 2000, 

p. 236). 

 A cultura política é perceptível em diferentes dimensões. Na cultura política paroquial, 

por exemplo, não existe ainda uma visão política sistêmica; na cultura de súditos a população 

é passiva e almeja apenas os resultados da política; e na cultura de participação os envolvidos 

interferem de forma ativa nos acontecimentos políticos. Por fim há a cultura cívica que se 

torna basilar e métrica comparativa a todas as culturas do mundo que mescla virtudes de 

passividade, consciência de tradições e indiferença política por parte das massas. (ALMOND, 

1990). Esta cultura política pode contribuir para a estrutura política, mas não necessariamente 

a determina, uma vez que a variedade de arranjos e variedade de estilos políticos, 

influenciados por inúmeros fatores como a realidade econômica, tradições, ideologias e 

portanto, constitua-se uma “variável dependente”. Como também pode ser categorizado como 

“variável independente” em que a implementação de um programa, projeto pode ocorrer, 

independente da facção ideológica do governo que comanda o poder em dado momento. O 

projeto de reciclagem do lixo, de reforço escolar, pode ser adotado perante uma perspectiva 

tecnocrata, socialista, ou mais participativo.  
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3.3 Interfaces 

  

 No Brasil as análises das políticas públicas versam por várias tendências que aqui 

foram explanadas, como também se efetuam ajuntamentos modernos com focos variados e 

novos. Há contribuições para a formação teórica, modificando o “conhecimento sobre a 

política processual tradicional”. (BEYME, 1985, p. 23). Enquanto alguns estudos das políticas 

avançaram, constituindo conhecimentos hegemônicos e muitos vastos sobre algumas áreas da 

esfera nacional e internacional, por outro lado, os estudos em âmbito municipal são rarefeitos, 

minúsculos. Carecem de mais profundidade. Esta busca neste campo, de certa forma, 

limitado, poderá alavancar descobertas e redefinições teóricas variadas e pontuações de 

planejamento e decisão. Por isso que implicará na mudança de paradigmas tradicionais.  

 Para Frey (2000) os municípios detêm, por outorga da Carta Magna Constitucional, a 

autonomia de regulamentar sua constituição interna em muitos aspectos e desta forma as 

bases democráticas, legislativas no que compete aos direitos sociais, aos planos de carreiras, à 

educação, podem divergir significativamente nos municípios. As negociações e 

agenciamentos municipais variam muito. Em uma cidade o apoio a um programa 

governamental pode ser acolhido bem com todas as contrapartidas exigidas, com o labor 

metodológico seguido com fidedignidade. Numa segunda cidade, talvez o interesse em um 

programa, política pública, centralize só e somente na distribuição de cargos para os 

correligionários do grupo político de esteja no comando.  

 As turbulências neoconservadoras e antidemocráticas (PERONI, 2003) que o país 

perpassa tanto dificultam a consolidação de muitas políticas e/ou o avanço democrático 

quanto impedem análises mais consolidadas. Soma-se a isso a ausência de orientação político-

ideológica com programa de governo profícuo e contínuo, em vez disso o carisma do 

candidato prevalece. Acarreta, consequentemente, em descontinuidade das ações/políticas na 

transição de governos. Cada gestão deseja registrar “sua marca”, logo efetua reformas e 

mudanças, o que não traduz necessariamente em melhoras e avanços. O populismo, o 

clientelismo ou o patrimonialismo exercem influência até maior do que as instituições 

formais, na definição de políticas públicas.  

 Na Alemanha mantêm-se as tradições institucionais e as regras de conduta e prática do 

bem estar social. O Brasil, entrementes, tem a cultura oligárquica e da manutenção do status 

quo e da impunidade da corrupção. As políticas sociais, quando se alardeia crise no país, são 

as primeiras a terem recursos cortados, sofrerem mudanças ou serem extintas. Até o 

pesquisador sofre prejuízos, uma vez que: 



51 
 

 

 

As estruturas e processos são sujeitos a uma dinâmica peculiar e a uma 

transformação contínua, o pesquisador pode se valer apenas de forma muito 

restrita de estudos primários preexistentes. Além disso, ele corre o risco de 

ter que enfrentar mudanças significativas até durante o próprio processo de 

pesquisa. Essas mudanças podem ocorrer não somente em relação à política 

material, objeto primordial de sua investigação, mas também às instituições 

políticas e [...] a rede dos atores políticos que determinam o processo político 

pode repentinamente mudar durante a realização do projeto de pesquisa. 

(FREY, 2000, p. 36). 

 

As políticas públicas em educação compõem uma agenda governamental que almeja 

ações pautadas no desenvolvimento educacional seja por parte da administração, seja por 

parte dos educadores, com pressupostos imparciais, democráticos. “Se dirigem aos públicos 

escolares. [...]. em nome de valores universais, fundados na possibilidade de os indivíduos 

ascenderem a posições sociais de maior prestígio por seus valores pessoais e não por herança 

ou dinheiro”. (OLIVEIRA, 2011, p. 76). 

 Oliveira (2011) afirma também que a realidade é mutante e a política segue esse 

processo por ser parte dela. Logo, a relação entre conhecimento e política se dá no momento 

em que ambos são considerados de maneira mais abrangente possível. Deve-se, portanto, pelo 

fato de conhecimento ser processo social, tanto pode ser usado com vistas a legitimar políticas 

de dominação, como para aviltar rupturas com políticas dominadoras, promovendo 

possibilidades e caminhos de libertação. Os estudos teóricos no ramo devem dialogar 

constantemente com as condições empíricas concretas. 

 Barroso (2009) complementa que a influência do controle governamental é visível nas 

exigências estipuladas para financiamento, nas pesquisas encomendadas a serviço de 

interesses financeiros, pela validação dos temas e dos méritos de pesquisa. Os propósitos 

econômicos interferem na política pública educacional. 

 Os modelos discutidos são ao mesmo tempo complementares e contribuem para a 

criação e compreensão das políticas públicas. É imperioso refletir sobre a relação entre 

conhecimento científico e determinantes empíricos em âmbito governamental. À luz destes 

conceitos é que se esboça o intuito de análise do curso UPT
6
 enquanto política pública de 

acesso ao ensino superior, uma vez que é um projeto de larga extensão, existente em todo o 

estado da Bahia, imbricado por vários agentes. 

 

                                                           
6
 O projeto do curso pré-vestibular Universidade Para Todos será apresentado detalhadamente adiante, no 

capítulo cinco.  
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3.4 Entraves e avanços nas políticas públicas educacionais no Brasil 

 

 O problema de orçamento público para a educação é histórico no país. Em 1549, os 

jesuítas, embora recebessem recurso para a vestimenta e manutenção, não o tinham para 

edificações. Em 1564 cria-se o plano da redizima que destinava dez por cento da arrecadação 

dos impostos arrecadados pela colônia aos colégios jesuítas. Posteriormente, em 1772, as 

reformas pombalinas propõem-se o subsídio literário, mas a dificuldade de cobrança não 

permitiu a adequada manutenção do ensino.   

Saviani (2014) destaca que, com o Primeiro Império, instalou-se, em 1827, a lei das 

escolas de primeiras letras. A proposta era instalar escolas nas cidades e vilas mais populosas, 

contudo não chegou a se concretizar, haja vista que, em 1834, colocou-se tal responsabilidade 

sobre as províncias que não detinham recursos e profissionais técnicos. No Segundo Império, 

de 1840 a 1888, os dos recursos disponibilizados para a educação eram bem inferiores aos 

investimentos na área militar, por exemplo, e o país acumulou um déficit histórico na área 

educacional. (SAVIANI, 2014). Na Primeira República o ensino manteve-se estagnado, o que 

é perceptível no grande número de analfabetos, entre os anos de 1900 a 1920. 

Esta década de 1930 a realidade brasileira exigia uma mão de obra especializada e 

para tanto era necessário investir em educação. O governo sanciona decretos organizando o 

ensino secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. Este momento ficou 

conhecido como Reforma Francisco Campos. “Nesse período, surgiram variados planos para 

melhorar a educação no país, enfim, ideias inovadoras com direcionamento social”. 

(CORCINI, 2007, p. 22). No ano de 1932 um grupo de educadores publica o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova o qual defendia, veementemente, a reformulação da política 

educacional, visando uma escola pública obrigatória e laica a toda a população. O documento 

delineava a cerca das reformas, valores mutáveis e permanentes, o papel da escola, sua função 

social e as finalidades da educação. Com isso, a Constituição de 1934 estabelece, pela 

primeira vez, que a educação é um direito de todos. Entretanto não se alcançou os objetivos 

planeados, uma vez que a estrutura política da época não foi alterada para tanto.  

No que tange às verbas públicas, o decréscimo se acentua com a Constituição do 

Regime Militar. No ano de 1968, o presidente Costa e Silva sancionou a Lei nº 5.465, que 

estabelecia as diretrizes para o preenchimento de vagas nos estabelecimentos de ensino 

agrícola médio e superior, reservando cotas para os filhos de agricultores. Só que, mais uma 

vez, não se cumpriu o objetivo, pois a lei favoreceu os filhos dos grandes fazendeiros. 

(CORCINI, 2007). Também no ano de 1968 foi sancionado o Decreto nº 63.223, atentando 
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para o combate a todas as formas de discriminação racial. É um importante demarcador 

legislativo para a construção de políticas públicas de igualdade entre grupos historicamente 

excluídos, desrespeitados. Em 1986 foi realizada a IV Conferência Brasileira de Educação, 

ocasião em que os educadores aprovaram propostas educacionais para serem inseridas na 

Constituição. (SAVIANI, 1997). 

Com a Constituição de 1988, estabelece-se um percentual mínimo de 18% para a 

União e 25% para estados e municípios para gastos em educação. O Artigo 212 ratifica que: 

“a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. 

Também em 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9394/1996, significativo documento que normatiza e organiza a educação 

nacional em todos os níveis, estabelece procedimentos para os planos de carreira de cargos e 

salário do magistério público. Em 1999 foi criado o programa de Financiamento Estudantil 

(FIES) com finalidade de financiar o curso de ensino superior para aqueles que não têm 

condições.  

No ano de 2001, foi criado o Plano Nacional de Educação (PNE) pela Lei nº 10.172, 

fixando diretrizes e metas para a educação nacional nos dez anos conseguintes. Este plano é 

de grande valia uma vez que descreve os investimentos e ações em todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação, assim bem como a responsabilidade da União, dos Estados, 

Distrito federal e Municípios, individual ou em colaboração mútua.  

Em 2007 o governo Luiz Inácio Lula da Silva criou o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, por meio do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que, por meio de 

programas e ações de assistência técnica e financeira, almeja a mobilização social para a 

melhoria da qualidade da educação básica. Sendo assim, os municípios elaboram os planos 

plurianuais discriminando as ações de construção de novas escolas, formação de profissionais, 

aquisição de mobiliários, de materiais didáticos e pedagógicos, resultando na ampliação da 

oferta, permanência e melhoria nas condições escolares e melhorias no IDEB. Logo, caso os 

municípios atendam a todos os critérios estabelecidos, recebem os recursos para tender às 

demandas elencadas nos seus planos específicos.  

Este Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação ainda está em vigor, contudo 

muito do que se pensou não foi executado e/ou a execução está muito lenta. O Ministério da 

Educação delata de repassar os recursos para a execução das obras, compra de materiais, os 

municípios tardam em elaborar seus planos. Percebe-se que as metas postas não são 
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cumpridas no tempo estipulado e há sucessivas prorrogações (protelações) de prazo, 

dificultando a universalização do ensino, a erradicação do analfabetismo, o acesso ao ensino 

superior (SAVIANI, 2014).   

De todo modo constitui uma das poucas políticas públicas em educação que se dá 

continuidade no país, pois a descontinuidade é imperativa, resultando em diferentes reformas 

e fragmentação educacional. Geralmente as reformas renegam o que está em curso e projetam 

o líder da pasta educacional (Ministério da Educação) como o “salvador da pátria”, o que irá 

resolver os problemas. Cada reforma almeja atribuir uma marca, uma ideologia de educação. 

Ora se fortalece a centralização do ensino, ora a descentralização. Num momento foca-se nos 

componentes curriculares, noutro, nos estudos humanísticos (SAVIANI, 2014).  

Há muita improvisação, o que se observa nas costumeiras aprovações de emendas, leis 

complementares para contemplar demandas que surgem e/ou se apercebem. É necessária a 

discussão holística e permanente dos problemas e suas correlações, pois é real e comum, 

infelizmente: 

 

A precarização geral da educação em todo o país, visível na rede física, nos 

equipamentos, nas condições de trabalho e salários dos profissionais da 

educação, nas teorias pedagógicas de ensino e aprendizagem, nos currículos 

e nas avaliações dos resultados. (SAVIANI, 2014, p. 38). 

 

 As avaliações padronizadas do ensino no país, como Provinha Brasil, Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), estão 

preparando os sujeitos apenas para testes. Não consideram as teorizações pedagógicas dos 

últimos anos, as quais propõem a avaliação do processo, considerando as peculiaridades das 

escolas, alunos e professores. Neste interim a exclusão educacional mostra a face daqueles 

que são mais atingidos pela privação e/ou precariedade educacional: “negros, pardos, 

migrantes do campo e de regiões mais pobres do país, trabalhadores manuais, moradores de 

bairros periféricos e pessoas fora da faixa etária legal.” (CURY, 2008, p. 9). 

 É importante compreender que as diferentes ideias que agiram de forma conflitante e 

não por objetivos comuns, constituem como grande gargalo no desenvolvimento educacional 

do país. Ora defendia-se a desoficialização do ensino, ora propunha o afastamento do Estado 

no âmbito educativo. O Congresso Nacional, por interesses diversos, faz uma salada de leis 

complementares e não aprova um Sistema Nacional de Educação consolidado e bem 

estruturado que abarque todas as modalidades e níveis de ensino. O rompimento desta lógica 

excludente pode proporcionar saltos significativos na educação.  
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3.5 O Direito à educação superior no Brasil  

 

 O Brasil colônia não criou instituições de ensino superior até o início do século XIX. 

As pessoas de maior poder aquisitivo migravam para Portugal a fim de estudar em Coimbra, a 

qual oferecia o curso de Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina, Filosofia. Os 

Jesuítas ofertavam uma educação cristã aos indígenas e uma educação medieval latina aos 

filhos da classe dominante a fim de prepará-los para frequentar a Universidade de Coimbra, 

em Portugal. (OLIVEN, 2002).  

Em 1808, quando a Família Real veio para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas 

que invadiram Portugal, os comerciantes solicitaram de Dom João VI, Príncipe Regente, a 

criação de uma universidade e se posicionaram disponíveis a colaborar financeiramente. 

Porém, não se criou a universidade e em Salvador, na Bahia, sediou-se o Curso de Cirurgia, 

Anatomia e Obstetrícia.  E “com a transferência da Corte para o Rio de Janeiro, foram 

criados, nessa cidade, uma Escola de Cirurgia, além de Academias Militares e a Escola de 

Belas Artes, bem como o Museu Nacional”. (OLIVEN, 2002, p. 25). Em 1824 tanto a 

educação básica quanto a superior são renegadas a segundo plano, uma vez que a Carta de Lei 

outorgada em 25 de março de 1824, pelo Imperador Dom Pedro I, coloca a educação básica 

no Título 8º. A educação superior aparece no artigo 179, inciso XXXIII, ao mencionar a 

“instalação de colégios e universidades, aonde serão ensinados os elementos das Ciências, 

Belas Artes e Letras”. 

Em 1827, período de regência de Dom Pedro II, foram criados dois cursos de Direito, 

sendo um em Olinda-Recife e outro em São Paulo-São Paulo. Os cursos superiores que eram 

criados de orientação profissional eram vistos como substitutos á universidade.    

O período da República Velha (1889-1930) atrasou a criação da universidade no 

Brasil, posto que o grupo de oficiais que proclamou a república, por influencias do 

positivismo, considerava a universidade uma regressão. Era necessário investir em cursos 

profissionalizantes para atender às exigências do Novo Mundo. Tanto é que a Constituição de 

1891 prossegue pouco saliente e distante de uma postura progressiva, posto que o artigo 37 

delineia ser incumbência.  

Somente em 1920 que se criou a primeira universidade, a Universidade do Rio de 

Janeiro, viabilizada pelo Decreto nº 14.343. Era mais voltada ao ensino do que à pesquisa e 

também elitista. Muitas reações contra o positivismo se deram, principalmente engendrada 

pela Academia Brasileira de Ciências em que periodicamente se reunia para debater questões 

pesquisa e ensino superior no Brasil.   



56 
 

 

O Estatuto das Universidades Brasileiras foi aprovado em 1931, período da Nova 

República (1930-1964), por meio do Decreto nº 19.851. A vigência do mesmo foi até 1961. 

Neste mesmo ano foi criado o Ministério da Educação e Saúde, pelo governo Getúlio Vargas 

e sendo Francisco Campos o primeiro titular. Estabeleceu-se que a universidade poderia ser 

oficial, pública (federal, estadual ou municipal) ou livre, isto é, particular e pelo menos três 

cursos deveriam compor seu currículo, dentre os quais: Direito, Medicina, Engenharia, 

Educação, Ciências e Letras. A Universidade de São Paulo, criada em 1934, foi a primeira 

segundo os parâmetros deste estatuto.  

Na gestão de Anísio Teixeira como Secretário de Educação do Distrito Federal, no ano 

de 1935, é criada a Universidade do Distrito Federal, no atual município do Rio de Janeiro, 

com uma Faculdade de Educação na qual se situava o Instituto de Educação. Porém durou 

apenas 4 anos, pois o ideário de Anísio Teixeira era liberal e não contou com apoios para dar 

sustentabilidade ao seu projeto universitário. E como pairava um clima de autoritarismo no 

país, o governo decidiu por fechar esta instituição.  

No Distrito Federal estabeleceram-se conflitos por conta de clivagens ideológicas 

diferentes entre educadores, políticos e líderes religiosos, resultando na criação de três 

universidades. Tais divergências deviam-se ao papel do governo federal como normatizador 

do ensino superior e à atuação da Igreja Católica como formadora do caráter humanista da 

elite brasileira. 

Com o autoritarismo do Estado, Gustavo Capanema implantou seu projeto 

universitário, a Universidade do Brasil, que seria o padrão único de universidade para todo o 

país. Um “exemplo mais significativo da centralização autoritária do ensino superior 

brasileiro”. (OLIVEN, 2002, p. 28).  

Em 1934 São Paulo cria sua própria universidade estadual denominada Universidade 

de São Paulo (USP) com um projeto robusto, de alto padrão acadêmico.  

 

A Universidade de São Paulo representou um divisor de águas na história do 

sistema brasileiro de educação superior. Para concretizar esse plano político, 

foram reunidas faculdades tradicionais e independentes, dando origem à 

nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que contou com professores 

pesquisadores estrangeiros, principalmente da Europa. A USP tornou-se 

o maior centro de pesquisa do Brasil, concretizando o ideal de seus 

fundadores. (OLIVEN, 2002, p. 30).  

 

Ainda na Nova República foram criadas 22 universidades federais e cada capital 

brasileira contava com uma instituição de porte federal. Já em 1946 a igreja católica cria sua 
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própria universidade cujos currículos são determinados por ensino da cultura religiosa e esta 

serviu de modelo para a criação de mais 7. Houve a criação de uma universidade 

presbiteriana. E neste momento ocorre no país um processo de integração do nível superior 

com expansão expressiva das matrículas, devido à necessidade de preparar mão de obra para o 

mercado de trabalho, já que o país vivenciava desenvolvimento urbano-industrial e criação de 

novos empregos. Resultou ainda na mobilização dos universitários que, com a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), criada em 1938, conseguiram se organizar.   

Em paralelo houve expansão do ensino médio e da “lei da equivalência”, de 1953, a 

qual equiparou os cursos médios técnicos aos acadêmicos, possibilitando aos alunos, os 

mesmos direitos de prestarem vestibular para qualquer curso universitário. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 4.024, foi promulgada 

pelo Congresso Nacional em 1961. Contudo concedeu autoridade demasiada ao Conselho 

Federal de Educação e na prática reforçou o sistema tradicional, com foco no ensino, sem 

fomentar a pesquisa. Neste bojo, uma novidade foi apresentada que foi a garantia de 

representação estudantil nos colegiados.  

No período dos governos militares (1964-1985) as universidades sofreram ataques à 

liberdade educacional, com o afastamento de professores, controle dos currículos, das aulas 

para evitar o cunho “subversivo” dos professores e alunos. No ano de 1968 foi aprovada a Lei 

nº 5540/1968, da Reforma Universitária, pontuando sobre criação de departamentos em 

substituição às cátedras, sistema de créditos e o vestibular assume função classificatória. O 

tripé ensino, pesquisa e extensão é compreendido como indissociável e os professores passam 

a ser valorizados mediante sua titulação e produção científica.  

 Neste momento é que se dá uma maior expansão do ensino superior, porém, pela via 

privada, com a autorização do governo, que criou diversas faculdades particulares e nos anos 

de 1980 mais da metade das matrículas de alunos do terceiro grau se concentrava na rede 

privada. Instituições deste tipo foram criadas em periferias e cidades interioranas. Os militares 

acreditavam que a expansão da graduação na rede particular e de forma pulverizada era boa 

por dificultar a mobilização política estudantil.   

 

3.6 A educação superior a partir da Constituição Federal de 1988 

 

  Posteriormente, tem-se como referência elementar a Constituição Federal de 1988, na 

qual se funda um marco histórico significativo para legitimar a educação como Direito da 

população e como obrigação estatal. O Artigo 6 ressalta a educação como direito social. 
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Adiante no Artigo 23, inciso V estabelece que é de responsabilidade comum da “União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação”.  

 A Constituição apregoa o pleno desenvolvimento da pessoa com seu respectivo 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. No que tange ao nível 

superior o Artigo 208 estabelece que “o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 

 Estes elementos jurídicos teoricamente garantiriam uma base educacional sólida que 

fornecesse condições dignas para o indivíduo perpassar de um nível educacional ao outro de 

maneira igualitária a todos os demais indivíduos. Nesta perspectiva a escola pública básica 

garantiria o currículo, metodologia, recursos suficientes para que os estudantes alcançassem a 

educação superior. Neste interim não existiria a necessidade, por exemplo, de elaboração e 

implementação de políticas públicas centradas no preparo, após o ensino médio, para inserção 

no nível superior, a exemplo dos cursos pré-vestibulares.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) em consonância 

com a Constituição Federal e nos artigos 43 a 57 defende a igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola e aos níveis mais elevados do ensino. Esta mesma Lei 

apregoa a formação de diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, de modo a 

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, dentre outros. Atua em 

consonância com a máxima de que a educação superior é capaz de formar cidadãos 

competitivos, concorrentes para o mundo do trabalho e, sobretudo, para o desenvolvimento 

econômico e social de um país. Especificamente no artigo 47 pondera que as instituições de 

ensino superior tem autonomia para definir as formas de ingresso dos estudantes, a exemplo 

de exames vestibulares, bem como a garantia de transparência das seleções e demais atos, por 

meio de sítios eletrônicos.  

 Nesta esteira, o Banco Mundial defende que:  

 

As taxas de rentabilidade social, estimadas em 10% ou mais em muitos 

países em desenvolvimento também indicam que os investimentos neste 

nível de ensino contribuem para o aumento da produtividade no trabalho e 

para produzir, a longo prazo, um crescimento econômico mais elevado, 

sendo elementos fundamentais para aliviar a pobreza. (BANCO MUNDIAL, 

1997, p. 40). 
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É sabido que o maior investimento na educação universitária é visto como uma 

alavanca para de progressão da economia, uma forma dos indivíduos conseguirem melhores 

postos de trabalho e terem melhores rendas. O relatório denominado Olhar sobre a Educação, 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 2009, 

preconiza mais investimentos na educação superior, contribuindo para o maior nível de 

competência da população e da mão de obra, além de corroborar para o desenvolvimento do 

capitalismo. 

 Maués (2010), ao fazer referência ao citado relatório da OCDE, pondera que a 

educação superior: 

 

[...] aparece como sendo a senha para o emprego e para maiores salários. [...] 

As pessoas do sexo masculino, titulares de diploma de nível superior, gozam 

de uma vantagem salarial, que no caso, do Brasil, por exemplo, chega a 

100% em relação às pessoas que têm apenas o nível médio. Já as mulheres 

refletindo a diferença de renda entre os gêneros, tem uma diferença menor. 

(OCDE, 2009, p. 148 apud MAUÉS, 2010, p. 3).   
 

 

 Acrescenta-se também que a Conferência Mundial sobre a Educação Superior, 

realizada em julho de 2009 na sede da Unesco, em Paris, pontua a cerca da mudança social e 

do desenvolvimento a partir da educação superior, pré-requisito para a construção de 

sociedade de conhecimento integradora e diversa para fomentar a investigação e a 

criatividade.  

 Neste contexto, preconiza-se que o vigente Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-

2024 determina as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez 

anos. A meta 12 rege maiores investimentos na educação superior, a fim de:  

 

[...] elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 

da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. (MEC, 2014, p. 13). 

 

 O Estado Brasileiro intenta avanços no campo da economia (principalmente), do 

desenvolvimento social e científico, o que é possível com maiores investimentos. Os 

investimentos em educação devem almejar o rompimento de hiatos e distâncias sociais entre 

as diversas classes, principalmente aquelas que foram historicamente excluídas. O aumento da 

oferta de vagas é salutar, entretanto, para além das atividades rotineiras, é preciso avançar no 

sentido de desenvolver ações e políticas públicas específicas para os públicos excluídos, com 
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regras diferenciadas para o acesso à educação superior. A manutenção de regras iguais para 

públicos deferentes perpetua as desigualdades.  

 

3.7 Expansão e acesso ao Ensino Superior a partir do REUNI 

 

Será feita uma breve explanação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), ressaltando sua origem social, jurídica e seus 

objetivos, de maneira que sejam demonstrados os avanços no acesso à educação superior 

pública. A expansão universitária coaduna com a necessidade de haver oportunidade de maior 

preparação para o acesso de jovens das camadas populares ao curso de graduação.   

O Brasil passou por um processo de expansão universitária, por meio do REUNI, o 

qual foi criado pelo Decreto nº 6. 096, de 24 de abril de 2007. O REUNI se fundamenta nas 

diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2020, criado pela Lei nº 10.172, de 09 

de janeiro de 2001 que estipula a ampliação do atendimento no nível superior.   

As metas previstas no Artigo 1º e 2º, do REUNI, dizem respeito, de forma geral, a 

elevar a taxa de conclusão dos cursos de graduação presenciais, reduzir as taxas de evasão, 

aumentar as vagas de ingresso, revisara a estrutura acadêmica, atualizar metodologias de 

ensino aprendizagem, reformulação curricular, ampliar as políticas de inclusão e assistência 

estudantil. Para tanto, o Artigo 3º descrimina que o Ministério da Educação (MEC) alocará 

recursos para: 

 

I - construção e readequação de infra-estrutura e equipamentos necessárias à 

realização dos objetivos do Programa; 

II - compra de bens e serviços necessários ao funcionamento dos novos 

regimes acadêmicos; e 

III - despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das atividades 

decorrentes do plano de reestruturação. (BRASIL, 2007. p .1). 

 

O REUNI emana na perspectiva de expansão da educação superior inclusiva, 

objetivando reduzir desigualdades regionais a partir da elevação dos investimentos financeiros 

no citado nível de ensino. Tem como pressupostos de inspiração e construção de matizes, o 

“Movimento Universidade Nova da Universidade Federal da Bahia, que, em 2006, despertou 

interesse do MEC e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino 

Superior (Andifes)”. (CAMPOS; CARVALHO, 2017, p. 2).  

 Arruda e Gomes (2012) enfatizam que as publicações de organismos internacionais no 

tocante as políticas de reformas universitárias, como o Banco Mundial, a UNESCO, OCDE, 
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influenciaram a criação do REUNI, pois também são órgãos financiadores. É comum 

apontarem diagnósticos, estratégias de reformas e “exemplos” bem sucedidos em outros 

países do mundo para solucionar problemas da educação superior. Além disso, os mesmos 

autores pontuam a importância da Declaração Conjunta dos Ministros da Educação Superior 

(1999). Estes documentos propõem: 

 

reconhecimento da educação superior no desenvolvimento econômico e 

social do país; adoção de financiamento estatal atrelado a critérios e metas 

de desempenho; diversificação de cursos e percursos acadêmicos; expansão 

do acesso a educação superior de grupos historicamente excluídos; incentivo 

a mobilidade estudantil; ampliação da relação professor/aluno; combate à 

evasão e repetência; fomento de mecanismos de equidade como assistência 

estudantil. No entanto, tais influências não foram simplesmente importadas, 

mas recontextualizadas no contexto brasileiro. (ARRUDA; GOMES, 2012   

p. 6). 

 

 No campo universitário, cada instituição adotou as medidas, programas e estratégias 

que interpretou ser as melhores, em consonância com o programa REUNI, a fim de absorver 

mais discentes, não perdendo de vista o quesito qualidade. Compreende-se que além da 

expansão das vagas, é imprescindível ampliar as políticas de inclusão, de assistência 

estudantil, com ênfase nos discentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social 

(econômica).  

 As instituições federais de ensino superior (IFES) apresentaram ao MEC os seus 

planos de reestruturação, que foram aprovados pelo MEC, para que a dotação orçamentária 

seja prevista e garantida no orçamento anual da União, a partir de 2008.  Para tanto firmou-se 

um termo de pactuação de metas entre IFES e MEC. Cada vez mais os reitores foram 

aderindo ao programa. Evidente que após avaliações rotineiras do MEC, algumas metas não 

foram atingidas conforme o previsto, sendo necessárias revisões no planejamento e na 

inserção de mais autores do processo educacional, ou seja, docentes, técnicos administrativos, 

discentes, gestores, representantes de movimentos estudantis.  

 Dados do censo da educação superior, disponíveis no site do INEP
7
, demonstram que 

em 2006, ocorreram 615.542 matrículas de ensino superior, nas IFES, enquanto que em 2013 

este número foi de 1.045.047, resultando em um aumento de cerca de 70% de matrículas, no 

referido marco temporal. Considerando o citado quantitativo de 2013 em relação ao 

quantitativo de matrículas do ano de 2017 (que é o último ano com atualizações do INEP), as 

                                                           
7
 http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior 
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matrículas efetuadas totalizaram 1.306.351, o que significa um aumento percentual de quase 

25%. Estes números comprovam que o REUNI foi decisivo na expansão universitária.  

 A partir do REUNI foram criadas 10 universidades federais, sendo duas na Bahia 

(região Nordeste), isto é, de 2007 até 2013, período da história brasileira cujos chefes de 

Estado pertenciam ao Partido dos Trabalhadores (PT), ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva e 

Dilma Vana Roussef. A tabela a seguir elenca as instituições, região e lei de criação, mediante 

ordem cronológica de criação.  

 

Quadro 01: Universidades federais criadas a partir do REUNI, de 2008 a 2013. 

UFCSPA  Fundação Univ. Fed. de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre 

Sul Lei nº 11.641 de 

11/01/2008 

UNIPAMPA  Fundação Universidade Federal do Pampa  Sul Lei nº 11.640 de 

11/01/2008 

UFFS  Universidade Federal da Fronteira Sul Sul Lei nº 12.029 de 

15/09/2009 

UFOPA  Universidade Federal do Oeste do Pará Norte Lei nº 12.085 de 

05/11/2009 

UNILA  Universidade Federal da Integração Latino 

Americana  

Sul Lei nº 12.189 de 

12/01/2010 

UNILAB  Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira 

Nordeste Lei nº 12.289 de 

20/07/2010 

UFOB  Universidade Federal do Oeste da Bahia Nordeste Lei n° 12.825, de 

05/06/2013 

UFSB Universidade Federal do Sul da Bahia Nordeste Lei n° 12.818, de 

05/06/2013. 

UNIFESSPA  Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará 

Norte Lei n° 12.824, de 

05/06/2013. 

UFCA  Universidade Federal do Cariri Nordeste Lei n° 12.826, de 

05/06/2013. 

Fonte: O Autor (2018). 

 

 Neste contexto é importante uma breve explanação das universidades baianas criadas a 

partir do REUNI, uma vez que o curso UPT é um projeto do governo baiano. Assim, 

aumentou-se a oferta de vagas no ensino superior baiano.  
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A UFOB possui cinco campi: Barra, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães, 

Santa Maria da Vitória e Barreiras; neste último localiza-se a sede administrativa da 

instituição. Em todos os seus campi oferece 30 cursos de graduação, das diversas áreas do 

conhecimento (Administração; Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia; 

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades; Ciências Biológicas; Engenharia Civil; 

Engenharia Sanitária e Ambiental; Farmácia; Física; Geografia; Geologia, História; 

Matemática; Medicina; Nutrição; e Química, Agronomia e Medicina Veterinária, entre 

outros). De acordo a tabela nove, do censo da educação superior, disponível no INEP, 2.951 

estudantes foram matriculados na UFOB, no ano de 2017. 

 Já a UFSB possui três campi: Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. No primeiro 

localiza-se a sede administrativa da universidade. Esta instituição apresenta um currículo 

diferente dos tradicionais, pois é baseado em ciclos, modelo modular e progressivo. Após 

concluir um curso de primeiro ciclo, é possível optar, mediante determinadas regras, realizar 

um curso de segundo ciclo. Cada curso concluído nos ciclos conferem um diploma de 

Bacharelado ou Licenciatura na área cursada. Os cursos de primeiro ciclo são relacionados a 

Artes, Ciências da Natureza, Ciências humanas, Linguagens. Já os cursos de segundo ciclo 

são: Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Ambiental e da 

Sustentabilidade, Artes do Corpo em Cena, Biologia, Oceanologia, Antropologia, Direito, 

História, Psicologia, Saúde Coletiva, Medicina. Para obter mais sobre a estrutura de ciclos, 

indica-se a leitura do manual específico, disponível no site da UFSB
8
. A tabela nove, do censo 

da educação superior, demonstra que 2.929 estudantes foram matriculados na instituição em 

2017. 

 Evidente que esta expansão de vagas na universidade pública federal fez com que 

muitos estudantes baianos, sobretudo aqueles oriundos do curso UPT, se sentissem mais 

entusiasmados para pleitear uma vaga, por meio de diversas formas (vestibular, SISU). Além 

disso, os campi da UFOB e UFSB localizam-se em várias cidades do próprio estado, 

facilitando a locomoção e/ou moradia.  

 

 

 

 

                                                           
8
 Disponível em: <http://ufsb.edu.br/images/Documentos/Outros/Guia_do_Estudante_UFSB_2018.pdf>.Acesso 

em 15 jan. 2019. 
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3.8 As universidades baianas 

 

Neste contexto é pertinente mencionar as universidades baianas, a saber: Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

Universidade de Feira de Santana (UEFS) e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).  

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) é uma instituição multicampi, 

possuindo três campi, ou seja, Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista (sendo esta última a 

sede), criada pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 1980. Segundo informações do 

site institucional
9
, anualmente oferta mais de três mil vagas em 47 cursos de graduação 

presencial e semipresencial, por meio do tradicional processo seletivo vestibular e por meio 

do SISU. 

A UESB possui cursos de licenciatura e bacharelado nas diversas áreas do 

conhecimento: Humanidades, Artes; Ciências Sociais, Negócios, Direito; Ciências, 

Matemática e Computação; Engenharia, Produção e Construção; Agricultura e Veterinária; e 

Saúde e Bem-Estar Social. 

A Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 1980, também cria a UEFS, a qual possui 

um campus, sediado em feira de Santana. As informações contidas no site oficial
10

 

apresentam um total de 1.926 vagas que são disponibilizadas atualmente. Estas vagas 

dividem-se 28 cursos superiores, entre bacharelado, licenciatura e de dupla modalidade, 

presenciais e a distância, com ingresso por meio do vestibular e do SISU. Dentre os vários 

cursos ofertados, destacam-se as engenharias (como Civil, Computação), matemática, Física, 

os cursos de Ciências Humanas e Filosofia (como Administração, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas , Lic. e Bacharelado em Filosofia, Direito, Geografia), cursos de Letras 

e Artes (a exemplo de Letras Vernáculas , letras com inglês, Música), e os cursos de Ciências 

Naturais e da Saúde ( a exemplo de  Ciências Biológicas , Educação Física, Enfermagem, 

Medicina). 

A UNEB é a maior instituição de ensino superior da Bahia, pois possui 24 campi. Foi 

ciada pela Lei Delegada nº 66, de 01 de junho de 1983, com sede na capital Salvador. 

Segundo informações publicadas no último edital de seleção
11

 de candidatos para os cursos de 

graduação presencial (publicado em 2018), foram ofertadas 4.120 vagas em mais de 130 

                                                           
9
 http://www2.uesb.br/apresentacao/ 

10
 http://www.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

11
 http://vestibular2019.uneb.br/wp-

content/uploads/2018/09/Edital_n_105_2018_Aviso_n_180_2018_Processo_Seletivo_Vestibular_2019.pdf 

http://www.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
http://www2.uesb.br/apresentacao/
http://www.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16
http://vestibular2019.uneb.br/wp-content/uploads/2018/09/Edital_n_105_2018_Aviso_n_180_2018_Processo_Seletivo_Vestibular_2019.pdf
http://vestibular2019.uneb.br/wp-content/uploads/2018/09/Edital_n_105_2018_Aviso_n_180_2018_Processo_Seletivo_Vestibular_2019.pdf
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cursos presenciais, de licenciatura e bacharelado. Centenas de vagas são ofertadas em cursos 

superiores na modalidade semipresencial. 

Letras, História, Pedagogia, Educação Física, Matemática, Ciências Biológicas, 

Direito, Medicina, Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Agronômica 

e outras engenharias, Turismo, Comunicação Social, compõem a relação de alguns dos cursos 

da UNEB. 

 A UESC é a mais recente IES da Bahia, criada pelo governo estadual. Foi criada pela 

Lei nº 6.344, de 05 de dezembro de 1991, com sede em Ilhéus. A instituição deixou de 

realizar o tradicional processo seletivo vestibular para ingresso, selecionando os candidatos 

por meio do SISU. Neste ano de 2019, o portal da instituição
12

 divulgou um quadro com a 

oferta de 1.676 vagas presenciais para 33 cursos de bacharelado e licenciatura. Administração, 

Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Direito, Economia, Engenharia de 

Produção (e outras engenharias), Filosofia, Física, Geografia, Medicina, Matemática, 

Pedagogia, Química, são alguns dos cursos existentes na UEFS. 

 

3.9 As formas de acesso ao Ensino Superior  

  

Nesta parte da dissertação serão apresentadas as formas de seleção para ingresso ao 

nível superior, vestibular, ENEM, SISU, PROUNI, FIES, bem como as regras para cada 

situação. Pontualmente são refletidos sobre os problemas nestes mecanismos de seleção, ao 

tempo que são sugeridas mudanças.  

 

3.9.1 O Processo Seletivo Vestibular  

  

O imaginário (e a realidade) produzido socialmente acerca do processo seletivo 

vestibular é de muita concorrência, poucas vagas e provas difíceis ou muito difíceis. Esta 

ideia, de certo modo, na maioria das vezes, torna-se impactante, em menor ou maior grau, a 

depender do curso que se pleiteia, podendo ter maior demanda (e concorrência) ou da classe 

social que o indivíduo pertence, posto que, possivelmente, recebeu uma educação de “menor 

qualidade”, de baixo nível. As reprovações maciças dos candidatos denunciam também uma 

falência de todo o sistema educacional fundamental e médio (SILVEIRA, 2009).  

                                                           
12

 http://www.uesc.br/processo_seletivo/sisu_2019/sisu_2019_cursos_e_vagas.pdf 

http://www.uesc.br/processo_seletivo/sisu_2019/sisu_2019_cursos_e_vagas.pdf
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A possibilidade de aprovação em um vestibular, dados os estudos e estatísticas 

vigentes, será alcançada, com frequência predominante, para aqueles estudantes que detém o 

maior acúmulo de informações e conhecimentos exigidos no conteúdo programático do 

processo seletivo. Evidentemente que na estreita travessia do vestíbulo as massas alcançam à 

universidade bastante heterogênea, devido, por exemplo, entre tantos fatores, ao tipo de curso, 

da universidade, das provas que são mais ou menos competitivas. Este contexto pode ser 

melhor compreendido a partir de reflexões sobre a origem do vestibular e o percurso histórico 

acerca de sua regulamentação, o que será discutido a partir de agora. 

 O processo seletivo notadamente conhecido como vestibular, o qual dá acesso às 

instituições de ensino superior (IES), até o ano de 2009 era a única forma de ingresso à 

educação superior. A primeira regulação concernente a isso se refere à promulgação da Lei 

Orgânica do Ensino Fundamental e Superior da República, ou seja, o Decreto nº. 8. 659/1911, 

objetivando a regulação do acesso às IES. Este decreto estabeleceu a obrigatoriedade do 

exame de admissão, constituído de duas etapas, a saber: escrita e oral, com variação de 

conteúdo, a depender do curso pretendido. O Artigo 65 observa o seguinte: 

 

Art. 65. Para concessão da matrícula, o candidato passará por exame que 

habilite a um juízo de conjunto sobre o seu desenvolvimento intelectual e 

capacidade para empreender eficazmente o estudo das matérias que 

constituem o ensino da faculdade.  

§ I. O exame de admissão a que se refere este artigo constará de prova 

escrita em vernáculo, que revele a cultura mental que se quer verificar e de 

uma prova oral sobre línguas e ciências; 

 § II. A comissão examinadora será composta, a juízo da Congregação, de 

professores do próprio instituto ou de pessoas estranhas, escolhidas pela 

Congregação, sob a presidência de um daqueles professores, com a 

fiscalização, em ambos os casos, do diretor e de um representante do 

Conselho Superior;  

§ III. O exame de admissão se realizará de 1 a 25 de março;   

§ IV. Taxas especiais de exame de admissão serão cobradas, sendo do seu 

produto pagas as diárias dos examinadores. (BRASIL, 1911, p. 6). 

 

 Nodari (2016) e Flores (2013) afirmam que não houve uma contenção de acesso 

propriamente dito, no período intervalar de 1911-1925, já que todos os candidatos aprovados 

nos referidos exames tinham o direito de ingressar na universidade. Isso, porém, foi alterado 

em 1925, por conta da Reforma Rocha Vaz, que determinou que cada faculdade deveria fixar 

o número máximo de vagas disponíveis por ano aos classificados, de acordo as notas obtidas, 

iniciando assim e ideologia do mérito. Em 1931, com a edição do Decreto nº. 19.851 a 

exigência aumentou, por conta das provas de sanidade e idoneidade moral: 
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Art. 81. A admissão inicial nos cursos universitários obedecerá às condições 

gerais abaixo instituídas, além de outras que constituirão dispositivos 

regulamentares de cada um dos institutos universitários: 

[...] 

IV - prova de sanidade; 

V - prova de idoneidade moral. (BRASIL, 1931, p. 15-16). 

 

 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 4.024/1961) não 

fez modificações no tocante à política dos exames vestibulares, sobretudo ao prever que a 

responsabilidade pela sua organização e aplicação continuava das próprias IES. A primeira 

LDB “passou a prever apenas alguns princípios gerais que deveriam ser seguidos, entre eles a 

classificação dos candidatos de acordo com as notas obtidas e a divulgação prévia do número 

de vagas disponíveis por ano”. (NODARI, 2016, p. 52).  

O processo de industrialização que se avançava no país e a propulsão valorativa 

pertinente à educação superior, mediante o que preconiza Silveira (2009), Nodari (2016),  

resultou na elevação significativa da demanda de candidatos que se interessavam em ingressar 

nesse nível de ensino. O número foi muito superior à quantidade  de vagas disponíveis, 

culminado na denominada crise dos excedentes. O alto prestígio do ensino superior produz 

um sentimento individual e coletivo de status social e econômico, produz a ideia que o 

indivíduo que detém uma titulação superior tem privilégio. A nossa “sociedade substituiu a 

aristocracia de títulos hierárquicos pela de títulos de ilustração, pela aristocracia do „doutor‟”. 

(TEIXEIRA, 1998, p. 70).  

Reitera-se que a seletividade, na década de 1960, foi reforçada, uma vez que o 

governo militar, com o receio de perder o apoio da classe média, instaura o vestibular com 

nota classificatória, evidenciando a função do vestibular de gerir, de maneira socialmente 

aceitável, a insuficiência de vagas no ensino superior, além de incentivar a criação de 

universidades particulares. Dessa forma, o concurso vestibular, desde sua criação, filtra os 

excedentes e seleciona aqueles tidos como aptos, os quais poderiam apresentar melhor 

desempenho acadêmico.  

Com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/1996) 

enfatizou-se a autonomia universitária no que tange à seleção dos candidatos. O inciso II, do 

artigo 44 rege que os cursos de graduação são “abertos a candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo”. A Lei 

determina também que as IES devem fixar o número de vagas a partir da capacidade 

institucional e as exigências do seu meio.  
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Perante estes pressupostos da referida LBD de 1996, as IES fizeram diversas 

modificações em seus processos seletivos com o intento de que ficassem cada vez mais 

aprimorados, sob o pretexto de melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes. Neste 

âmbito há uma dupla reflexão: o objetivo das IES em selecionar sujeitos que tenham 

perspicácia maior nos cursos superiores e, por outro lado, a necessidade de democratizar este 

modalidade educacional, com o aumento de vagas e mudanças nos mecanismos de seleção. 

Neste sentido, o ingresso ao ensino superior terá mais correlação com a renda familiar 

e o nível de escolaridade desta. As famílias que detêm maior capital financeiro investem em 

proporção maior na capacitação de seus filhos, ampliando as distâncias entre os grupos 

sociais, uma vez que: 

 

[...] os alunos „bem nascidos‟, que receberam da família um senso perspicaz 

do investimento, assim como os exemplos ou conselhos capazes de ampará-

lo em caso de incerteza, estão em condições de aplicar seus investimentos no 

bom momento e no lugar certo, ou seja, nos bons ramos de ensino, nos bons 

estabelecimentos, nas boas seções, etc.; ao contrário, aqueles que são 

procedentes de famílias mais desprovidas e, em particular, os filhos de 

imigrantes, muitas vezes entregues completamente a si mesmos, desde o fim 

dos estudos primários, são obrigados a se submeter às injunções da ins-

tituição escolar ou ao acaso para encontrar seu caminho num universo cada 

vez mais complexo e são, assim, voltados a investir, na hora errada e no 

lugar errado, um capital cultural, no final de contas, extremamente reduzido. 
(BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2003, p. 223). 

 

Percebe-se, então, que os estudantes de classe social menos favorecida passam por um 

processo tardio de aprendizado, o qual é voluntário e consciente. Eles têm familiaridade 

demorada com a produção cultural, difundida na escola. Logo, os outros estudantes, que desde 

o berço familiar, passaram por um processo precoce e insensível, adquirem familiaridade com 

a referida produção com mais rapidez e assim tendem a entender com mais facilidade a 

mesma. Estes filhos das elites têm uma tendência a apreciarem determinados produtos da 

cultura (livros, filmes, música) que corroboram com o êxito nos processos seletivos, por 

exemplo. 

Nogueira e Nogueira (2009) citam que nesse processo, caracterizado como capital 

cultural, existe uma divisão que separa os que tem domínio do mesmo daqueles que não o 

tem. Assim:  

 

Os indivíduos capazes de produzir, reconhecer, apreciar e consumir os bens 

culturais tidos como superiores teriam maior facilidade para alcançar ou se 

manter nas posições mais altas da estrutura social. A ideia é de que esses 
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indivíduos teriam melhores condições de ser bem-sucedidos no sistema 

escolar, no mercado de trabalho e até mesmo no mercado matrimonial, ou 

seja, nas principais instâncias em que se disputa e se decide a posição social 

futura dos indivíduos. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 36). 

 

Assim, no vestibular, é comum muitos jovens realizarem as provas para a mesma área, 

duas, três ou mais vezes, até conseguir a aprovação. Alguns entendem que a primeira vez é 

um “teste”, um treinamento para se familiarizar com o processo (ZAGO, 2006). Depois 

entram em um curso pré-vestibular popular gratuito para irem apreendendo aquilo que sua 

formação escolar básica não abarcou. 

A seletividade, contudo, não se atenua com a aprovação do candidato para a vaga na 

universidade, posto que no percurso acadêmico, efetua outras espécies de exclusão daqueles  

alunos, geralmente de origem social mais modesta, que não detém “intimidade” com um ritmo 

de estudo mais intenso. Esses terão maiores dificuldades de se familiarizar, pelo menos no 

início do curso. Alguns conseguirão transpor estas barreiras e outros poderão até desistir, já 

que não disponibilizam de tempo adequado para os estudos, pois necessitam trabalhar para 

sobreviver.  

 

3.9.2 Exame Nacional do Ensino Médio: suas múltiplas possibilidades 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado pela Portaria 438, de 28 de 

maio de 1998, do Ministério da Educação, no governo de Fernando Henrique Cardoso, no 

contexto da reforma do Ensino Médio (EM) prevista na LDB/1996, como procedimento de 

avaliação das competências e habilidades fundamentais dos alunos do Ensino Médio, tendo 

por objetivos, no Artigo 1º: 

 

I - conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com vistas à 

continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho; 

II - criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades 

do ensino médio; 

III - fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação 

superior; 

IV - constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-

médio. (BRASIL, 1998, p. 6). 
 

Destaca-se que a inspiração emerge dos Estados Unidos da América, Seguindo a 

cultura internacional de avaliação educacional, nos moldes do Scholastic Aptitude Test 

(SAT), que significa Teste de Aptidão Escolar. Lourenço (2016) explica que o SAT é um 



70 
 

 

exame que pretende avaliar a capacidade dos alunos em seus cursos universitários, e não, 

necessariamente, se ocorreu o aprendizado dos alunos referente aos conteúdos específicos dos 

cursos de nível médio. “A principal importância do SAT reside nos números, posto que 175 

países aplicaram 1.672.395 testes para seleção de vagas em 6.000 instituições, no ano de 2014 

(LOURENÇO, 2016, p. 54).  

Inicia-se no Brasil, na década de 1990 as avaliações externas em larga escala para 

obter resultados de rendimento escolar do alunado, enfatizando a eficácia e a eficiência das 

escolas. “As iniciativas de avaliação associam-se à promoção da qualidade do ensino, 

estabelecendo, no limite, novos parâmetros de gestão dos sistemas educacionais” 

(BONAMINO; SOUSA, 2012, p. 375). Com estas avaliações o governo pretende aumentar o 

controle da educação nacional, tendo a característica de “estado avaliador”. Isso é verificado 

em outros países da América Latina. 

Na sua criação o ENEM não determinava obrigatoriedade para a realização da prova, 

existia cobrança de uma taxa de inscrição, o que diminua a adesão ao exame. O relatório final 

do ENEM – 1999, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP, 2000), revela que a primeira edição, em 1998, teve 115.575 participantes. No ano de 

1999 atingiu a marca de 315.960 inscritos. Este significativo aumento é atribuído, em grande 

parte, à adesão das instituições de ensino superior á utilização de seus resultados como parte 

de processos seletivos de acesso, sendo noventa e três instituições, enquanto que em 1998 

eram apenas duas.  

Por meio da Portaria nº. 318 de 22 de fevereiro de 2001, do Ministério da Educação, 

foram criadas algumas condições que possibilitaram facilitar a participação no ENEM, a 

exemplo da isenção de cobrança da taxa de inscrição para os estudantes que estivessem 

concluindo todo o ensino médio em escola pública. A isenção foi estendida para estudantes 

bolsistas integrais de escolas privadas e pessoas de baixa renda que declarassem e 

comprovassem carência econômica.  

A prova compõe-se de questões de múltipla escolha e uma redação dissertativa cujo 

tema norteia-se de temática social, cultural ou política. Nos primeiros anos os resultados 

chegavam aos participantes pelos Correios, tendo o Boletim Individual de Resultados com 

duas notas: uma para a parte objetiva e outra para a redação e, também, uma interpretação dos 

resultados obtidos para cada uma das cinco competências avaliadas nas duas partes da prova. 

Os resultados, atualmente, são obtidos pela internet, no site do INEP.  

Ocorreram algumas modificações na estrutura do ENEM, a exemplo do aumento 

significativo do número de questões das provas que passaram ao quantitativo de 180 questões 
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a partir de 2009 (até atualmente), sendo que, até 2008, eram 63. Em ambos os períodos há a 

redação. Altera-se a aplicação das provas para dois dias, ao invés de um como era até 2008. 

As áreas do conhecimento presentes no atual modelo de prova são quatro, a saber: (a) ciências 

humanas e suas tecnologias, (b) ciências da natureza e suas tecnologias, (c) linguagens, 

códigos e suas tecnologias, e (d) matemática e suas tecnologias.  

Nessa nova concepção o ENEM passou a ser utilizado como forma de seleção 

unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais, as quais poderiam 

utilizar o exame, de forma autônoma, mediante quatro possibilidades: a) como fase única, 

com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line; b) como primeira fase do 

processo seletivo; c) combinado com o vestibular da instituição e d) como fase única para as 

vagas remanescentes do vestibular.  

Até o ano de 2016 era utilizado como possível mecanismo de certificação do ensino 

médio para estudantes que não o fizeram na idade certa. Para tanto, o participante do ENEM 

deverá possuir 18 (dezoito) anos completos até a data de realização do exame e alcançar pelo 

menos 450 pontos em cada uma das áreas do conhecimento das provas e mais 500 pontos na 

nota da redação. Caso o participante não alcance a pontuação mínima em uma área específica 

para a certificação, poderá se inscrever no ano seguinte e atingir a nota mínima apenas na área 

pendente, desde que apresente à Unidade Certificadora a Declaração de Eliminação dos 

demais componentes curriculares.  

Para Lourenço (2016) esta prerrogativa de certificação para a população jovem e 

adulta que se encontra fora das instituições escolares, por motivos históricos de exclusão 

econômino-social, “tem como efeito colateral a utilização indevida por estudantes regulares 

do ensino médio, que buscam antecipação de conclusão do ensino médio, com vistas ao 

ingresso prematuro na educação superior” (LOURENÇO, 2016, p. 57), caracterizando uma 

burla ao objetivo principal da ação. A posse do certificado, nestas condições, transmite a 

ilusão de que a partir disso a continuidade nos estudos e consequente acesso ao mercado de 

trabalho serão facilmente alcançados. Nesta perspectiva, Lourenço (2016) denuncia a injusta 

premissa da meritocracia, uma vez que todos detém o certificado de conclusão do ensino 

médio, logo as condições de avanço educacional e profissional, são iguais.   

Esta proposta de certificação do ensino médio também é extensiva às pessoas privadas 

de liberdade, em que o MEC firmou um convênio com o Ministério da Justiça e aplica as 

provas em data posterior ao exame tradicional, nas próprias Unidades Prisionais ou 

Socioeducativas. Denomina-se ENEM para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM-PPL). A 

retomada nos estudos representa uma porta aberta à ressocialização, com possibilidades 
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futuras de inserção no mercado de trabalho, elevação da autoestima e restauração da 

credibilidade perante a sociedade. 

O Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 468, de 03 de abril de 2017, publica 

novas diretrizes para o ENEM deste mesmo ano e exclui o exame como mecanismo de 

certificação de conclusão do ensino médio. A certificação volta a ser pelo Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), como era até 2009. Isso 

provocou uma redução na quantidade de inscritos em 2017, isto é, 6.731.203, sendo o menor 

número desde 2013, conforme aponta um estudo do INEP
13

, publicado em 27 de outubro de 

2017. No ano de 2016, se inscreveram 8.627.194; em 2015, 7.746.057; em 2014, 8.721.946 

(recorde histórico); em 2013, 7,2 milhões e em 2012, 5,8 milhões (INEP, 2017).  

Em se tratando da Bahia, os inscritos em 2017 totalizarem 490.233 mil, uma queda de 

26, 2 % em relação a 2016 que atingiu a casa de 664.698 inscritos. As cidades de Brumado e 

Vitória da Conquista, locais de realização da prova mais próximos de Aracatu, tiveram 

respectivamente 2787 e 18732 participantes. (INEP, 2017). 

O Edital do ENEM 2017, publicado no Diário Oficial da União, no dia 10 de abril de 

2017, ressalta as diversas possibilidades de uso mediante os resultados, a saber: 

 

1.8 Os resultados do Enem deverão possibilitar: 

1.8.1 a constituição de parâmetros para a autoavaliação do 

PARTICIPANTE, com vistas à continuidade de sua formação e a sua 

inserção no mercado de trabalho; 

1.8.2 a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos 

do Ensino Médio; 

1.8.3 a utilização do Exame como mecanismo único, alternativo ou 

complementar para acesso à educação superior, especialmente a ofertada 

pelas Instituições Federais de Educação Superior; 

1.8.4 o acesso a programas governamentais de financiamento ou o apoio ao 

estudante da educação superior; 

1.8.5 a sua utilização como instrumento de seleção para ingresso nos 

diferentes setores do mundo do trabalho; 

1.8.6 o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação 

brasileira. 

1.9 Facultar-se-á a utilização dos resultados individuais do Enem como 

mecanismo de acesso à Educação Superior ou em processos de seleção nos 

diferentes setores do mundo do trabalho. (ENEM, 2017, p. 1). 

 

São, de fato, muitas possiblidades de se apropriar dos resultados do ENEM. Para além 

da avaliação do Estado em relação ao estudante e ao sistema educacional, é possível usar a 
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 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/1336683>. 

Acesso em 20 maio 2018. 



73 
 

 

nota para conseguir uma vaga em Instituições de Ensino Superior pública ou privada e 

financiamento estudantil para cursar a educação terciária.  

  

3.9.3 Programa Universidade para Todos (PROUNI) e Financiamento Estudantil (FIES) 

 

Dada a sua macro importância e ampliação de seu uso, o ENEM foi elemento basilar e 

gradativo na constituição de políticas públicas de acesso à educação superior. O resultado do 

ENEM, a partir de 2005, passou a valer para a conquista de bolsas de estudos em instituições 

de ensino superior privadas, por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), criado 

em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, pelo então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As bolsas concedidas são integrais e/ou parciais em 

cursos de graduação e sequenciais de formação específica. O Artigo 1º especifica: 

 

§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores de 

diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda 

o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio). 

§ 2º As bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujos critérios de distribuição serão definidos em 

regulamento pelo Ministério da Educação, serão concedidas a brasileiros não 

portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per 

capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos, mediante critérios 

definidos pelo Ministério da Educação.(BRASIL, 2005, p. 1). 

 

Evidente que fará jus à bolsa os estudantes que obtiveram a nota mínima de 450 

(quatrocentos e cinquenta) pontos na média aritmética das notas obtidas nas provas do ENEM 

e não zerar a redação. A seleção é informatizada e impessoal, que confere transparência e 

segurança no processo. Segundo o site do Ministério da Educação, o Prouni, desde sua criação 

até o segundo semestre de 2016, atendeu mais de 1,9 milhão de estudantes
14

, sendo 70% com 

bolsas integrais, contribuindo para o maior acesso dos jovens à educação superior. Os 

candidatos devem ser de escolas públicas ou de instituições privadas desde que sejam 

bolsistas integrais, por exemplo. Há um percentual de vagas, que são as cotas, que visa 

atender os portadores de deficiência ou autodeclarados indígenas e negros. O Artigo 2º, 

esclarece que a bolsa será destinada: 

 

I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; 
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 Disponível em: <http://prouniportal.mec.gov.br/o-programa>.Acesso em 20 maio 2018. 
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II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei; 

III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, 

normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da 

educação básica, independentemente da renda a que se referem os §§ 1o e 2o 

do art. 1º desta Lei. 

Parágrafo único. A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o 

prazo máximo para a conclusão do curso de graduação ou sequencial de 

formação específica, dependerá do cumprimento de requisitos de 

desempenho acadêmico, estabelecidos em normas expedidas pelo Ministério 

da Educação. (BRASIL, 2005, p. 1). 

 

O gráfico a seguir demonstra o aumento gradativo de oferta de vagas a partir do ano de 

2005 até 2017, quando houve a última atualização, salvo alguns decréscimos, a exemplo do 

ano de 2010 em que existiam 241.598 vagas, número menor do que 2009, quando existiam 

257.643, resultando em uma diferença de 13.325 vagas a menos. No ano de 2013 foram 

ofertadas 252.374 bolsas, número inferior a 2012 que era de 284.622 bolsas, ocorrendo uma 

redução de 32.248 vagas. De 2014 até 2017 a oferta de vagas foi crescente.  

 

Gráfico 01 – Quantitativo, por ano, da oferta de vagas pelo PROUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Educação (MEC) / Sisprouni 

 

As instituições que aderem ao Programa tem isenção de tributos, a exemplo do 

Imposto de Renda, Seguridade Social, resultando em uma grande adesão de muitas 

instituições privadas. 

 

Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes 

impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide 

Lei nº 11.128, de 2005) 

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; II - Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 

III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída 

pela Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991; e 

IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei 

Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970. (BRASIL, 2005, p. 3). 
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Essas instituições também têm prioridade na distribuição dos recursos disponíveis no 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), desde que atenda todas as 

exigências da Lei. O FIES foi criado em 1975, sob o título de Programa de Crédito Educativo 

(PEC), com recursos de um Fundo de Assistência Social, derivado de rendimentos de loterias. 

A partir de Constituição de 1988 os recursos advém diretamente do MEC, sob a 

administração da Caixa Econômica Federal.  

O programa foi reformulado no governo de Fernando Collor de Melo que 

institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes (CREDUC), por 

meio da Lei n. 8.436, de 25 de junho de 1992. Posteriormente, Fernando Henrique Cardoso 

cria o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em 1995, por meio da Medida Provisória nº 

1.827, de 27 de maio de 1999, e oficializada em 12 de julho de 2001 pela Lei nº 10.260/2001, 

alterado pela Lei 13.530, de 7 de dezembro de 2017.  

O FIES é um sistema de financiamento de estudos em nível superior, em até 100% do 

valor do curso, em instituições privadas que tenham sido avaliadas positivamente pelo MEC, 

em que o aluno só inicia o pagamento do valor financiado após ter concluído o curso. Os 

valores de financiamento são variados mediante a renda familiar per capta.   

 

Artigo. 1º: É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies), de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Educação, 

destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores 

não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

Ministério, de acordo com regulamentação própria. (BRASIL, 2017, p. 1). 

 

O financiamento pode ser utilizado também para o pagamento das mensalidades de 

cursos da educação profissional e tecnológica, bem como programas de mestrado, mestrado 

profissional e doutorado. Até 2014 as taxas de juros eram de 3,4 % ao ano, e a partir de 2015 

aumentou para 6,5% ao ano, fazendo um alinhamento da referida taxa às condições existentes 

no cenário econômico e à necessidade de ajuste fiscal
15

.  

 Para se inscrever o interessado deverá acessar o portal do Sistema de Seleção do FIES 

e informar os dados solicitados, a exemplo do CPF, curso e instituição de ensino. Caso seja 

pré-selecionado o estudante terá que fornecer mais informações as quais dizem respeito ao 

financiamento. Todas essas informações deverão ser validadas na Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento (CPSA) na instituição de ensino em que o estudante esteja 
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 Disponível em: <http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies>. Acesso em 20 maio 2018. 
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vinculado. Após isso, em prazo específico, o estudante e se for o caso, seu (s) fiador (es) 

comparecerão a um agente financeiro do FIES, que é uma instituição bancária (de preferência 

do estudante), com vistas a formalizar a contratação do financiamento. 

 

3.9.4 Sistema de seleção unificada (SISU) 

 

 Este programa foi instituído pela Portaria Normativa Nº 2, de 26 de janeiro de 2010, 

do Ministério da Educação (MEC), para seleção de candidatos a vagas em cursos de 

graduação disponibilizadas pelas instituições públicas de educação superior, em todo o 

território nacional. A participação no ENEM a partir de 2009 é pré-requisito obrigatório para 

se inscrever no SISU, dentro dos prazos estabelecidos previamente. A prova do ENEM pode 

ser feita em qualquer lugar do país assim como a inscrição no SISU, promovendo a 

mobilidade acadêmica. O Artigo 10 delineia as orientações para inscrição dos candidatos, a 

saber:  

 

§ 1° O candidato deverá preencher ficha de inscrição no SiSU, 

especificando, a cada etapa, uma única opção de instituição, curso, turno e 

modalidade de concorrência à qual deseja concorrer.  

§ 2º Durante os períodos de inscrição, é facultado ao candidato alterar a sua 

opção de vaga em instituição, curso e turno participante do SiSU.  

§ 3º O SiSU disponibilizará ao candidato, em caráter exclusivamente 

informativo, a nota de corte para cada curso, turno e modalidade de 

concorrência, a qual será atualizada periodicamente conforme o 

processamento das inscrições efetuadas.  

§ 4º Para fins do resultado do processo seletivo do SiSU, sempre será 

considerada a última modificação de inscrição efetuada e confirmada pelo 

candidato no sistema. (MEC, 2010, p. 4). 

 

 As vagas são divididas em duas categorias, ou seja, ampla concorrência e políticas de 

cotas, de acordo com a Lei nº 12.711/2012, de 29 de agosto de 2012 (Lei de cotas) e alterada 

pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, sendo possível a adesão em apenas uma 

modalidade, de acordo o perfil individual. A Lei de cotas distribui um percentual de vagas nas 

instituições para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Considera 

também um percentual que acopla a renda familiar bruta mensal por pessoas de até um salário 

mínimo e meio. O preenchimento das vagas leva em conta ainda critérios de cor ou raça, 

tendo um percentual para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Há ainda um 

percentual reservado a pessoa com deficiência. 
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Em algumas instituições podem existir, além das duas categorias anteriores, uma 

terceira, relacionada às ações afirmativas da própria universidade. A adesão a uma categoria 

constitui, futuramente, a necessidade de provar o enquadramento na mesma, mediante 

documentos especificados pelo SISU, com vistas a evitar fraudes. É possível pleitear, na 

mesma categoria, duas opções de cursos, dentre os que são ofertados pelas instituições 

participantes. A classificação ocorre na ordem decrescente das notas na opção de vaga e curso 

em que a inscrição foi submetida. Os candidatos que não são selecionados, até o ano de 2014, 

automaticamente constituíam uma lista de espera e caso ocorressem desistências eram 

convocados, pelas instituições, a efetuarem suas matrículas. A partir de 2015, as instituições 

publicam edital específico para preenchimento das vagas remanescentes.  

 Inicialmente houve certa resistência das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) em aderir ao SISU. Porém, devido a pressões políticas do Governo Federal que 

ofereceria maior subsídio financeiro às instituições com maior grau de adesão, mais 

instituições passaram a aceitar esta forma de seleção como critério parcial ou total para 

ingresso. Posteriormente as instituições estaduais e municipais aderiram também.  

Um balanço do MEC, de 2016, demonstra uma substancial evolução no número de 

vagas ofertadas, desde sua criação, em 2010, até o primeiro semestre de 2016, não tendo 

nenhum decréscimo. A porcentagem de crescimento do primeiro ano até 2016 foi de 376%, 

conforme ratifica o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 02 - Vagas ofertadas por ano, pelo SISU. 

 

Fonte: MEC/SESU (2016). 

 



78 
 

 

 Já no ano de 2017, o MEC anunciou a oferta de 237.840 mil vagas, perfazendo um 

total de 9796 vagas a mais em relação a 2016. Percebe-se que o SISU acresce a oferta de 

vagas a todo ano, o que é um elemento significativo que contribui para a inserção de mais 

estudantes ao nível superior. 

 

3.9.5 Neoliberalismo e privatização do Ensino Superior 

 

As recentes décadas tem sido de grandes transformações na educação nacional em 

diversos aspectos, resultantes do pensamento neoliberal quanto de lutas sociais por políticas 

públicas que atendem às demandas existentes. O neoliberalismo, uma nova faceta do sistema 

capitalista, que originou na Europa após a Segunda Guerra Mundial (ANDERSON, 1995), 

propondo uma forte liberdade econômica, em contraponto às restrições do Estado.  A 

Inglaterra, com o governo de Thatcher foi notável pela adesão ao neoliberalismo. No tocante à 

América Latina, o pioneirismo deu-se no Chile, com o regime ditatorial de Pinochet.  

Nos anos de 1965 a 1973, com o aprofundamento da crise do capital, cada país adota 

medidas para firmar sua legitimação, a exemplo da política monetária, emitindo moedas, o 

que intensificou a onda inflacionária, culminando na crise fiscal e de legitimação. Em 

contrapartida, as corporações se reestruturaram, intensificaram o controle de trabalho e 

aceleraram o tempo de giro de capital e fusões.  

Peroni (2003) aponta que:  

 

A acumulação é caracterizada, conforme Harvey (1989), por setores 

da produção, inteiramente renovados, por diferentes maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 

por taxas altamente intensificadas de inovações comercial, tecnológica 

e de organização, além de um movimento chamado, pelo autor, de 

compreensão espaço/tempo, sendo marcada, portanto, por um 

confronto com a rigidez do fordismo. (PERONI, 2003, p. 24). 

 

 Nos anos de 1990, no Brasil, o quadro político e econômico agravou-se e o país, para 

alcançar as fileiras do Primeiro Mundo, deveria adequar-se ao receituário neoliberal, de 

minimização do Estado. E nesta transição havia a crise da dívida externa, que aprofundou a 

crise fiscal do Estado. A situação se agrava com as privatizações, cujo dinheiro arrecadado 

não é suficiente para pagar a dívida, com a perda de produção da indústria nacional, que de 

1994 a 1997, perdeu um mercado de 17,7 bilhões (FIORI, 1997). Por conta desta crise do 

capitalismo, o governo adotou financiamentos com altas taxas de juros. Há uma transferência 
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significativa de dinheiro público para o capital privado, como é o caso do Programa de 

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), 

criado em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Cabe mencionar a venda da Vale do Rio Doce, por valores considerados menores do 

que o seu valor real, a privatização das estatais, como Coelba e Telemar. Há um grande 

movimento de direita para privatizar a Petrobras, como de fato ocorreu em alguns lotes de 

exploração do pré-sal. O governo também financia as faculdades particulares, através do 

PROUNI e FIES, programas que já foram discutidos em seções anteriores.  

 A lógica de canalizar recursos para as instituições privadas (via PROUNI e FIES), 

constitui uma estratégia do governo de privatização da educação pública que compõe a 

redefinição do papel do Estado, redução dos investimentos na área social, sob influencia de 

organismos internacionais, como o Banco Mundial. 

 

Particularmente, os organismos internacionais formulam modelos e 

concepções – como o de educação terciária, elaborado pelo Banco Mundial, 

por exemplo – que, uma vez traduzidos em políticas educacionais, dão 

impulso à reordenação da educação superior brasileira, no sentido de sua 

privatização, de seu empresariamento e da mercadorização educacional 

(AVILA; LÉDA;VALE, 2012, p. 148). 

 
 Utilizando do discurso de democratizar o acesso ao ensino superior é indicativo da 

eliminação das fronteiras entre o público e o privado, pelos organismos internacionais. Além 

de sugerir a compra de vagas públicas em instituições privadas, onde a formação do 

trabalhador se dará nas instituições em que prevalece a lógica do lucro e do ensino 

massificado. Tais instituições têm se consolidado como empresas que prestam serviços 

educacionais fortemente atreladas às demandas do mercado.  

 O governo de Luiz Inácio Lula da Silva também corroborou para os interesses do 

capital, na investida geométrica de recursos no projeto de educação superior privada. Queiroz 

(2014) adverte que as propostas apresentadas do setor privado nas reuniões anuais do Fórum 

das Entidades Representativas do Ensino Superior são atendidas pelo Estado, por meio de 

Medidas Provisórias, Portarias, Leis, Decretos. Em 2009, por meio da Lei nº 12.087/2009, o 

governo se autodeclarou a autorização para liberar R$ 4 bilhões de reais de fundos com o 

objetivo de garantir diretamente o risco em operações de créditos, a exemplo do crédito 

educativo. Queiroz (2014) pondera que as parcerias público-privadas se fundamentam em 

dívidas públicas e que, no período de 2003-2012, a dívida pública foi multiplicada mais que 

duas vezes, se aproximando de 70% do PIB.  
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 O Relatório de Prestação de Contas Ordinárias Anual de Gestão do Exercício de 2016 

referente ao FIES, elaborado pelo MEC (2017), e melhor destrinchada no gráfico abaixo, 

aponta que a dotação orçamentária inicial somada aos créditos recebidos alcançou 18,7 

bilhões, representando um crescimento de 7% em relação a 2015 que orçou pouco mais de 17 

bilhões. Há um recorte temporal que demonstra os valores desde o ano de 2010 até 2016.  

No primeiro ano o orçamento disponibilizou pouco mais de 2 bilhões e no último, 

18,7. Nesse curto intervalo de 6 anos, a diferença é muito grande, isto é, cerca de 16 bilhões, 

totalizando mais de 800% de aumento. O relatório expõe que o crescimento da disponibilidade 

orçamentária para o programa comprova a política de aumento da inclusão social que o Governo 

Federal vem buscando com a ampliação do número de estudantes no ensino superior. Na verdade, 

a intenção maior, como já foi discutido, é acelerar o processo de privatização do ensino superior. 

O relatório referente a 2017 ainda não está disponível no portal do MEC. 

 

Gráfico 3 -  Dotação Orçamentária FIES 

 

 
Fonte: Siafi – Tesouro Gerencial 

 

 Ressalta-se que ocorre o fortalecimento da privatização e da mercadorização da 

educação superior, por meio de abertura do setor educacional para que empresas e grupos 

estrangeiros participem, recebendo recursos públicos. Ainda que muitos estudantes tenham a 

oportunidade de cursar o nível superior por meio do FIES, como é sabido, o programa é 

mantido com recursos públicos, os quais deveriam ser investidos nas IES públicas. Além 

disso, o estudante, após ter concluído os estudos deverá pagar o empréstimo com juros. Assim 

também os recursos públicos investidos no PROUNI poderiam ser canalizados para as IES 

públicas. Diante disso não se pode perder de vista:  
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[...] que o „fenômeno social‟ que temos visto hoje, cada vez com maior 

frequência no Brasil – e no mundo como um todo –, que leva os jovens a 

prolongarem o período de estudos, sobretudo no nível superior (um ou mais 

cursos de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu, pós-doutorado etc.), 

sinaliza, não para uma mudança nos “valores” culturais sobre a educação, 

mas sim para uma necessidade estratégica do modo de reprodução do 

sistema global do capital. (MINTO, 2011, p. 276).   

 

 Compreende-se que a preocupação primária não é exatamente com a educação dos 

indivíduos e sim uma necessidade criada pelo capital em controlar além da produção, de gerar 

mais valia, capacitar mais pessoas para manter tal sistema. E a educação, perante este 

contexto, tem de ser subordinada ao crivo do capital, sendo imediatamente produtiva. A 

educação superior tem se tornado um campo atrativo para a obtenção de lucros do capital em 

crise. 

 A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), 

com vigência de 10 anos (2014-2024), em cumprimento ao Artigo 214 da Constituição 

Federal, determinando as diretrizes, metas e estratégias para sua execução. A meta 12 trata 

sobre a elevação das taxas bruta e líquida de matrícula na educação superior, respectivamente 

para 50% e 33%. E além se apontar as estratégias atinentes aos investimentos na educação 

superior pública, propõe as parceria públicos-privadas, conforme se observa no Anexo – meta 

12: 

12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 

e do Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei nº 

11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de 

financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores 

presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com 

regulamentação própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da 

Educação. (BRASIL, 2014, p. 11). 

 

Existe também uma proposta no congresso nacional que nos últimos anos tem ganhado 

visibilidade, trata-se da cobrança de mensalidades nas IES federais, sob a falácia de que as 

universidades públicas recebem estudantes mais ricos, configurando um mecanismo de 

“injustiça social”. Logo, as mensalidades contribuiriam para o financiamento da educação 

superior e os estudantes mais pobres seriam beneficiados por bolsas. O Projeto de Lei nº 782, 

de autoria do senador Marcelo Crivella, apresentado em dezembro de 2015, tramita no senado 

federal, em defesa da cobrança. Este Projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) e aguarda 
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designação do Relator, desde 31 de março de 2016
16

. Lenk e Pereira (2017) manifestam 

contrário, ao salientar que as mensalidades não contribuiriam significativamente para o 

orçamento, sendo possível que a universidade pública fique mais desigual do que atualmente. 

Conforme assinala os autores:  

 

Sujeita a uma avaliação rigorosa, baseada nas características concretas da 

universidade pública federal no Brasil e seus estudantes de graduação, nos 

dados recentes sobre a educação superior no país e no mundo, na experiência 

recente do financiamento e da gestão universitária, a proposta de cobrança 

de mensalidades, ou anuidades, nas universidades públicas brasileiras está 

integralmente reprovada. Suas premissas não correspondem à realidade, seus 

resultados esperados são ruins e sua orientação é o contrário do que se 

anuncia. (LENK; PEREIRA, 2017, p. 24).  

 

 Neste âmbito caberia administrar a universidade pública como um bem público, 

gratuito, de benefícios sistêmicos, perante um projeto consolidado de expansão dos campi, das 

vagas e financiada por uma estrutura tributária justa. E como já dito, ao invés de alocar 

recursos públicos para as instituições privadas, investi-los nas públicas. As lutas de sujeitos 

organizados em movimentos sociais, estudantis, sindicais, devem continuar em prol da verba 

pública para a educação pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Disponível em: <www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/12444>. Acesso em 20 de dez. 2017. 
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4 BREVE HISTÓRICO DOS CURSOS PRÉ-VESTIBULARES 

 

 Definir com exatidão o primeiro curso pré-vestibular que surgiu no país é muito 

difícil, posto que a literatura corrente não precise tal episódio. Segundo alguns estudiosos do 

campo a origem deu-se na década de 1990, outros citam o início do século XX, em 1915, 

perante um contexto amplo permeado por condicionantes sociais, políticos e de lutas por 

inclusão, acesso ao ensino superior. Este último período remete à Reforma Carlos 

Maximiliano.  

 Comumente há referência ou ao estado do Rio de Janeiro ou ao de São Paulo, como 

estado embrião dos cursos pré-vestibulares. É importante destacar que existem duas grandes 

demarcações, ou seja, há o movimento do seio da universidade, através de grêmios, centros 

acadêmicos, e o movimento de instituições que não constituem como organizações 

universitárias, a exemplo de associações, igrejas, institutos e sindicatos, que podem atuar ou 

não em cooperação, pareceria com as universidades. Estas circunstâncias serão discutidas no 

percurso deste trabalho. 

 Até 1910 o acesso a estas instituições era automático. Posteriormente, segundo Paim 

(1982), a criação dessas instituições isoladas para oferta do Ensino Superior, deu origem à 

necessidade de criação de exames preparatórios. Constata-se, a partir de 1911, a 

institucionalização do acesso a esse nível de ensino por meio de Decretos Federais. É, então, 

instituído o Exame de Admissão, por meio do Decreto nº 8.659, de 5 de abril de 1911, que se 

baseava em prova escrita de várias disciplinas. Conforme aponta o trecho a seguir: 

 

Esses exames consistiam em prova escrita sobre conhecimentos da língua 

vernácula e uma prova oral sobre leitura com interpretação do texto, 

conhecimento geral da língua francesa, de geografia e de história do Brasil, e 

toda a parte prática da aritmética elementar. (SANTOS, 2011, p. 2). 

  

 Com a criação do Exame de Admissão que é o vestibular propriamente dito, Whitaker 

(2010) considera também o período que origina o fenômeno dos cursinhos. Em 1915 estes 

exames receberem o título de Exames vestibulares, por conta da Reforma Carlos 

Maximiliano. Guimarães (1984) destaca a década de 1920 como período em que o número de 

candidatos ao ensino superior ultrapassou o número de vagas, explicitando um caráter seletivo 

e excludente, tendo surgido assim aquele que pode ser compreendido como o embrião daquilo 

que viria ser o que hoje se denominam cursinhos pré-vestibulares. Conforme observa 

Guimarães (1984): 
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Em 1925, a Reforma de Ensino Rocha Vaz, em seu artigo 54 (...) 

determinava: (...) “para os candidatos a matrícula na Escola Politécnica, 

haverá um curso de revisão e ampliação da matemática, de acordo com as 

exigências do exame vestibular da referida escola” (GUIMARÃES, 1984, p. 

12). 

 

 A ideia corrente com frequência neste período é a de necessidade de preparar os 

candidatos para aquelas que viriam a ser as disciplinas básicas do curso superior a ser 

seguido. Os cursinhos dessa época eram instalados em salas modestas, diferentes de alguns 

que hoje possuem superestruturas. Funcionavam graças ao esforço de professores 

interessados, os quais eram proprietários do empreendimento, que obedecia a uma formulação 

por assim dizer artesanal, “com aulas intensivas que desenvolviam os conteúdos complexos 

elencados para os vestibulares das poucas universidades da época. Os cursinhos eram, então, 

específicos para cada uma das três áreas acadêmicas: exatas, biológicas e humanas” 

(WHITAKER, 2010, p. 291).  

Segundo Nascimento (1999), nos anos 60, do século passado, principalmente nos anos 

70, diversos movimentos sociais, englobando segmentos de mulheres, de ecológicos, 

culturais, de periferias, étnicos, de educação popular, se mobilizaram em prol de suas 

demandas. Na agenda reivindicatória havia a afirmação de suas identidades coletivas, 

tratamento igualitário sobre direitos educacionais, trabalhistas, respeito às diferenças culturais 

e liberdade de expressão. Buscava-se “combater as desigualdades e o autoritarismo presentes 

nos mais diversos aspectos da vida social, tentando estabelecer novas relações entre Estado e 

sociedade civil, bem como novas relações no interior da própria sociedade civil” 

(NASCIMENTO, 1999, p. 67). Concretizou-se, potencialmente, um movimento profícuo de 

lutas, pontuando na centralidade da pauta a educação e os meios de democratizar o acesso à 

formação nas instituições de ensino superior público. (CASTRO, 2005). Neste horizonte 

estrutural consolida-se a reputação tanto do movimento quanto das pessoas que o compõe, 

sendo balizador na expectativa de “superação de deficiências de escolarização por meio da 

inserção em um espaço coletivo de formação” (ROSISTOLATO; HELAYËL-NETO; 

XAVIER, 2011, p. 628).  

Percebe-se que há uma centralidade de defesa pela melhoria do ensino público, pois a 

constituição dos pré-vestibulares ratifica um tensionamento da sociedade para que o Estado, 

entidade responsável obrigatoriamente pela oferta equânime, igualitária da educação básica de 

maneira que possibilite a todos o acesso ao ensino superior, passasse, efetivamente a cumprir 

o seu papel.  Esta constatação configura-se como chamariz de reflexão e crítica ao 
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cumprimento da ação estatal no que tange à educação e não exatamente, como é até pensado 

por alguns, pela reivindicação de uma política pública de cursos pré-vestibulares. Isso 

reiteraria a distorção e descumprimento da função do Estado. Oliveira, Freitas e Corrêa (2012, 

p. 2) asseguram que “estes cursos constituem um dos maiores movimentos educacionais da 

história recente do campo educacional brasileiro, assumindo um protagonismo inegável nas 

discussões relacionadas ao ensino superior”.  

Dentre os propósitos primam-se por romper “paradigmas previstos”, exclusões 

históricas e latentes em que os excluídos, como os moradores de favela, filhos de 

trabalhadores rurais, indígenas, negros, pessoas de classe social desfavorecida 

economicamente, estudantes de escolas públicas, dificilmente terão êxito escolar e 

profissional, enveredarão pela marginalidade. Zaluar e Alvito (1999, p. 21), dizem, por 

exemplo, que estudar a favela requer “combater certo senso comum que já possui longa 

história”. O processo de identificar o que permite a alguns fugir ao círculo vicioso que leva à 

exclusão e à marginalidade, pode ser tão ou mais útil para propostas de políticas sociais 

quanto apontar esse círculo vicioso. Macedo (2006) destaca a preocupação desses grupos, 

caracterizados como subalternos, com o empoderamento cultural, em que eles mesmos 

dirigem as propostas educacionais, como “os pré-vestibulares comunitários e as escolas 

ligadas tanto aos movimentos sociais quanto às reivindicações indígenas”. (MACEDO, 2006, 

p. 339).  

Neste contexto, nota-se nos últimos anos, por parte das classes populares, reclamações 

e lutas em prol de maior oferta de vagas e condições de ingresso na universidade. Porém, 

havia o contraste da expansão do ensino privado, ao invés do público que iniciou sua 

expansão, na perspectiva da democratização popular, a partir dos anos 70, do século XX, e, 

principalmente, nos dias atuais.  

Engendra-se, neste contexto, por exemplo, perante tantos outros motores 

impulsionadores, a criação de cursos pré-vestibulares populares a partir de iniciativas sociais, 

como sindicatos, associações, cooperativas, também por igrejas (principalmente a Católica e a 

Batista) com vistas a diminuir as barreiras do acesso ao ensino superior. Esses movimentos 

atuam isoladamente ou em conjunto com outras instituições congêneres ou de perfis outros. O 

público constitui-se de pessoas oriundas de classes sociais menos favorecidas 

economicamente que renegados de uma educação pública digna, procuram suprir as lacunas 

dos conteúdos que não tiveram acesso no ensino médio. Muitos estudantes sentem-se atraídos 

por estes cursos, já que se apresentam como alternativas possíveis de adentrar no ambiente 

acadêmico. 
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A pedagogia presente não apenas atua perante o atendimento dos conteúdos exigidos 

nos processos seletivos, como também se desenvolve em consonância com a formação 

política, a conscientização e a reflexão crítica, em diálogo com conhecimentos políticos, 

históricos e culturais. Caracteriza-se, então, como um em meio de luta pela educação pública 

e popular.  

Segundo Castro (2005) foi em São Paulo, na década de 1950 que tem origem o 

primeiro cursinho preparatório popular do país, o Cursinho dos Estudantes da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. Nesta época despontava o então renomado 

professor Paulo Freire com a pedagogia que tem em sua matriz a discussão sobre a 

valorização dos diversos saberes e a relação dialética do processo de ensino e aprendizagem. 

(BETTO, 1991). Estas iniciativas engendradas pela universidade, embora apresentassem 

resultados louváveis, eram pouco divulgadas, não tinham visibilidade e suas intenções, de 

certa foram, se sucumbiam “face ao brilho das grandes „griffes‟ (cursos privados) que se 

destacam na cena urbana e são frequentadas pelas elites” (WHITAKER, 2010, p. 294). 

Já Nascimento (1999) destaca que em 1986, a Associação dos Trabalhadores em 

Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – ASUFRJ (que atualmente é Sindicato 

dos Trabalhadores em educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ) cria 

o projeto Universidade para Trabalhadores, o qual tem o Curso Pré-Vestibular como uma de 

suas ações estruturantes, visando atender esta classe de trabalhadores. Dentre os conteúdos 

previstos, incorporou-se política, economia e sociedade, de forma elementar, sob o prisma de 

melhor compreender a realidade social.  

No ano de 1988, a Campanha da Fraternidade, promovida pela Confederação Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), da igreja Católica, discutiu a questão educacional da juventude 

negra, o que foi efetivado em 1993, com ações dos Frades Franciscanos, resultando nos Pré-

Vestibulares para Negros e Carentes (PVNCs). No ano de 1990, com o intuito de atender ao 

grupo social de estudantes do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro-RJ, a Associação 

Mangueira cria o Curso Pré-Vestibular Mangueira Vestibulares, que posteriormente mudou o 

nome para Associação Mangueira Vestibulares. No seu bojo de princípios há uma defesa da 

pedagogia crítica, pois considera os cursos tradicionais como meros treinadores para as provas 

dos vestibulares.  

Silva Filho (2003) salienta que, na Bahia, o marco desta modalidade de curso foi 

idealizado pelo Instituto Steve Biko, movimento iniciado como cooperativa e hoje é intitulado 

Instituto Cultural Steve Biko, sendo o pioneiro no atendimento somente ao público negro. A 
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entidade é reconhecida em todo o país e em 1999 recebeu o Prêmio Nacional de Direitos 

Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos.  

Segundo o site do Instituto
17

 sua fundação ocorreu em julho de 1992: 

 

[...] por iniciativa de professores e estudantes negros e negras que - de forma 

pioneira - criaram o primeiro curso Pré-Vestibular voltado para negros no 

Brasil. Em muitas reuniões nos jardins da Faculdade de Economia da 

Universidade Federal da Bahia, no centro de Salvador e embasados nas lutas 

antirracistas ao redor do mundo, viu-se a urgente necessidade de reunir a 

militância negra em nível nacional ao redor da Educação. O Instituto surge, 

então, buscando a inserção dos negros no espaço acadêmico como estratégia 

para sua ascensão social e o combate à discriminação racial. (INSTITUTO 

CULTURAL STEVE BIKO, 2017). 

 

 A educação na perspectiva do referido Instituto baseia-se no Movimento de 

Consciência Negra, defendido pelo Sul-africano Bantu Stephen Biko na África do Sul, que 

combateu veementemente o regime de segregação racial do Apartheid. Busca-se influenciar a 

postura e pensamento dos jovens negros. Todos os projetos do instituto são financiados por 

instituições e empresas do país ou do exterior, além de contribuições de pessoas físicas e 

voluntárias. 

 Na Bahia, sobretudo em Salvador, diversas outras iniciativas destes cursos são 

consideradas de relevância social para atender aos segmentos em condições econômicas 

menos favorecidas. Neste bojo, exemplificam-se o Curso Kilombro Asantewaa, Curso da 

Igreja Filadélfia, Curso Estudar e Refletir, Curso do Centro Social D. Lucas, Curso da 

organização não governamental (ONG) Oficina de Cidadania.  

No ano de 1993, outro curso, denominado de Curso Pré-Vestibular para Negros e 

Carentes (CPVNC), é criado na baixada fluminense (Rio de Janeiro) e acusa a baixa qualidade 

do ensino ofertado aos estudantes de origem popular, como fator excludente do acesso ao 

ensino superior. Isso é mais agravado para os estudantes negros, os quais são vítimas de 

discriminação racial e vivem em condições de extrema pobreza e exclusão social. Assim:  

 

A difusão desses cursos possui seu embrião no descontentamento em relação 

a uma construção desigual e hierarquizada do tecido social brasileiro. Isentos 

de pretensões políticas ou partidárias, movidos apenas pela identificação, 

como sujeitos de, uma causa social, articulam um movimento motivado pela 

solidariedade e pelo voluntariado. (REGO, 2006, p. 4).   

 

                                                           
17

 Disponível em: <www.stevebiko.org.br/sobre-nos>. Acesso em 19 de nov. 2017.  
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O CPVNC teve grande expressão a ponto de servir como modelo para outras 

iniciativas no Brasil inteiro e transformou-se em uma grande organização composta por vários 

cursos espalhados pelos municípios do Rio de Janeiro. Este curso, em sua Carta de Princípios 

menciona experiências predecessoras, como a militância negra em São Paulo, o Curso Pré-

Vestibular do Sindicato de Trabalhadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(SINTUFRJ), a Cooperativa Steve Biko, como motivadoras e balizadoras para sua criação.  

O Curso Pré-Vestibular da Maré (CPVM), criado em 1997, pelo Centro de Estudos e 

Ações Solidárias da Maré, no Rio de Janeiro. Este projeto foi marcado indelevelmente pela 

essencialidade de aproximação entre os moradores com nível superior e os jovens que tinham 

alguma chance de ingressar na universidade. Abriu-se, neste episódio, a possibilidade de 

criação de uma rede de jovens que conseguiu em pouco tempo multiplicar as atividades e 

interferir na vizinhança. A estruturação da grade curricular e do material pedagógico recebeu 

importante apoio da equipe do curso do SINTUFRJ. Silva (2008) destaca que, no início, 

optou se por discentes advindos da própria comunidade assim bem como os docentes. 

Buscando resultados mais sólidos as aulas, desde o primeiro ano, ocorrem regularmente de 

segunda a sábado, além de aulões em alguns domingos.  

Na década de 1990, após a abertura política, os Pré-Vestibulares Populares ganham 

expressão no cenário político e social brasileiro somente como estratégia dos movimentos 

populares de acesso à educação superior. Constituíssem, na origem, por oposição às lógicas 

de exclusão, elitização e mercantilização de educação. Nos anos 2000 os PVP apresentam-se 

na cena pública alinhados a iniciativas em defesa de políticas educacionais de garantia ao 

acesso à educação superior. A literatura consultada indica que parte significativa dos 

cursinhos participou das reinvindicações das políticas de cotas sociais e raciais nas 

universidades públicas. Segundo Nascimento (2012), que analisa o Pré-Vestibular para 

Negros e Carentes – PVNC no Rio de Janeiro, as políticas de cotas e outras políticas de 

acesso e permanência de negros e indígenas resultam de pressão exercida pelo movimento 

negro e pelos movimentos de cursinhos populares. 

Em geral os cursos que tem origem nas camadas populares e, por isso mesmo, 

destinado às pessoas com baixo poder aquisitivo, não ofereciam remuneração para seus 

professores. O que ocorria – e ainda ocorre em muitos casos – é a oferta de uma ajuda de 

custo (bolsa) para os professores que se dispunham a colaborar com a proposta do curso. No 

caso do curso CPMV, por exemplo, era concedida uma ajuda de curso aos professores no 

valor de R$ 10,00 (dez) por hora/aula de 40 (quarenta) minutos. A estrutura do curso sempre 
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foi mantida por meio de financiamentos de fontes diversas, a exemplo do poder público, 

empresas privadas, fundações de cooperação. Todavia, mesmo com o apoio de financeiro 

destes diferentes segmentos, os cursos se mantiveram administrativamente ligado às suas 

matrizes dos movimentos sociais.  

 Estabeleceu-se o pagamento de uma contribuição mensal no valor de R$ 30,00 (trinta) 

por parte do aluno, com o intuito de asseverar uma maior responsabilidade do aluno com a 

instituição. O pagamento era absorvido caso o estudante não tivesse condição para tanto. Este 

curso tornou-se uma referência de qualidade no sexto ano, conseguindo mais de 400 

(quatrocentos) aprovações em dezenas de cursos (alguns de grande demanda) de várias 

universidades.  

Castro (2005) pondera que há uma ordem cronológica congruente para três momentos 

significativos de formatação dos cursos pré-vestibulares no país. O primeiro período atina 

para os cursinhos da faculdade Politécnica da USP, em 1950, era de grandes conturbações no 

cenário político e na supressão de liberdades, dada a conjuntura da presidência ditatorial de 

Getúlio Vargas. Este alardeava o discurso da defesa dos interesses nacionais e, 

contraditoriamente, aumentava a dependência do país diante dos interesses internacionais, 

historicamente convergentes com os da elite dominante no Brasil. No período de 1946 a 1964, 

a população emerge com debates, conjugação de consciência coletiva a respeito dos rumos do 

país e do transcurso democrático nacional. 

No segundo período, concomitante à Ditadura Militar (1964-1985), a tônica da vez 

congrega relativa maturidade dos envolvidos que compartilham e somam experiências 

exitosas e apontam lacunas nos cursos, desenvolvendo os “novos” movimentos sociais dos 

anos 1970. A Teologia da Libertação da Igreja Católica corrobora para as identidades dos 

cursinhos, estruturados, então, nos pilares da solidariedade e da organização social, premissas 

inerentes das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).  

Após isso, configura-se o terceiro momento, abrangendo o período intervalar do final 

dos anos 1980 até o dado momento. A princípio foi marcado pela gigantesca inflação, por um 

governo eleito por voto direto após vinte e nove anos. Soma-se também a disseminação das 

práticas do que se convencionou denominar por “novíssimos movimentos sociais” e das 

experiências de Cursinhos Pré-Vestibulares nas universidades públicas, capitaneados por 

iniciativas de estudantes e de suas representações. (CASTRO, 2005). 

Segundo as palavras de Tobias (1991), os cursinhos pré-vestibulares sociais e/ou 

populares/comunitários, tanto por parte estatal, quanto social, nascem com os exames e são 

intensificados com este contexto contraditório do sistema educacional, com grandes 
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desigualdades referentes ao acesso à educação superior, pois existia a necessidade dos 

candidatos se prepararem. A partir dos anos 1990, estes cursos são fortalecidos justamente 

com o intuito de contrapor esta realidade educacional excludente. Assim, Dourado, Catani e 

Oliveira (2004, p. 101-102), ponderam que: 

 

A partir de meados dos anos 90, tornaram-se crescentes as ações e debates 

envolvendo a ampliação e a diversificação do sistema, evidenciados pela 

criação dos cursos seqüenciais e de alternativas ao vestibular aberto pela 

LDB (Lei n. 9.394/96); pelo novo programa de crédito educativo (FIES); 

pela pressão exercida por grupos historicamente excluídos do ensino 

superior – mediante movimentos de isenção da taxa de inscrição para o 

vestibular e da experiência dos cursos pré-vestibulares alternativos -; e ainda 

pela introdução do sistema de cotas para alunos negros e outros, oriundos de 

escolas públicas, como nova forma de acesso à educação superior. 

 

Neste sentido Whitaker e Onofre (2003), Whitaker (2010) destacam ainda a 

reivindicação de cursos pré-vestibulares como política compensatória, exigida muitas vezes 

pela população. A autora menciona que na cidade de Araraquara, em São Paulo foi estipulado, 

na instalação do Orçamento Participativo, a instalação de um cursinho, devido a reivindicação 

dos moradores de um assentamento de reforma Agrária. Significou, então, a primeira 

experiência desse tipo na zona rural do país.  

No ano de 2004, os CPVCs alcançaram uma vitória macropolítica
18

 com a aprovação 

do Programa Universidade para Todos (PROUNI) pelo Congresso Nacional – e um desafiante 

processo técnico-pedagógico, ao ser instituído o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

no mecanismo de seleção vestibular. Em 2005 tem mais uma conquista com as 112.000 vagas 

de cotas reservadas em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, financiadas pelo 

governo federal. 

 

4.1 Alguns princípios estruturantes e pedagógicos dos CPVCs 

 

As características estruturantes dos CPVCs – espaços de exercício de 

cidadania ativa; ambientes escolares não-formais, que também objeti-

vam o êxito no ingresso em universidade; locais comunitários de 

reforço à escolaridade secundária não ensejada em escolas públicas 

nas áreas de pobreza – condicionam opções pedagógicas bastante 

                                                           
18

 Aqui se considera como uma vitória a aprovação do PROUNI, uma vez que o programa gera mais vagas no 

Ensino Superior. No entanto, conforme será discutido em seção posterior, neste mesmo capítulo, consideram-se 

as limitações do próprio PROUNI, que poderia ter utilizado seus recursos nas universidades públicas em vez de 

fazê-lo na iniciativa privada.  
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diversificadas por metodologias de ensino-aprendizagem e por 

recursos didáticos. Isto ocorre em razão da complexidade 

socioeducativa inerente aos próprios CPVCs. (CARVALHO, 2008, p. 

27).  

 

Geralmente os conteúdos são selecionados perante a perspectiva dos assuntos mais 

recorrentes nos vestibulares, conteúdos relevantes do ensino médio ou conteúdos emanados 

da proposta político pedagógica do próprio CPVC. Tal heterogeneidade é explicável, 

possivelmente, pela carência de maior articulação pedagógica interna nos CPVCs, por conta 

de lacunas nos processos de formação da equipe docente, em seu acompanhamento 

pedagógico (CARVALHO, 2008). 

Diferentes dos cursos pré-vestibulares tradicionais, oferecidos pelas redes privadas, 

que se destinam exclusivamente aos conteúdos contemplados pelos vestibulares das 

universidades e do ENEM, nos caso dos CPVC, são assumidas duas responsabilidades: de um 

lado ofertar ao seu público o acesso aos mesmos conteúdos mencionados e, por outro lado, 

oportunizar a discussão de temas de interesse próprio daquelas comunidades atendidas, como, 

por exemplo, questões raciais e identitárias.  

Os processos seletivos detém uma gama imutável e robusta de conteúdos, o que, 

consequentemente, exige maior nível de aprendizado e compreensão dos concorrentes. E 

como o público estudantil que compõe os Cursos Pré-Vestibulares Comunitários (CPVC), na 

maioria, sofre exclusões escolares no que tange à qualidade e quantidade de conteúdos, os 

cursos procuram também suprir tal lacuna. Neste sentido os conteúdos que movem as ações 

pedagógicas permeiam tanto por conteúdos exigidos nos vestibulares quanto por discussões 

de cunho identitário, social, político. Tanto é isso que praticamente em todos os cursos existe 

a disciplina Cultura e Cidadania. A pedagogia está fundada em: 

 

[...] uma identidade cultural entre educador e educando, que por terem na 

maioria das vezes a mesma origem histórico-social, sofrerem ou terem 

sofrido as mesmas agruras, possuem cosmovisões bastante sintonizadas, o 

que cria um elo dialógico comunicativo, fundamentalmente necessário para 

o processo de aprendizagem. (MENDES, 2008, p. 66).  
 

 Para Carvalho (2008) a natureza social dos CPVC corrobora para que a base filosófica 

que os sustenta encontre aporte na pedagogia freiriana, tomando como referência as correntes 

pedagógicas sociocríticas sobre os conteúdos escolares assim como às propostas pedagógicas 

associadas ao multiculturalismo e à diversidade. Porém, como destacado antes, em 

contraponto às “abordagens pedagógicas críticas, está o realismo dos conteúdos curriculares 
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exigidos e escrutinizados nas provas seletivas das universidades mais competitivas”. 

(CARVALHO, 2008, p. 27). Evidentemente que ainda que os CPVC não atuem nos moldes 

dos cursos particulares que são total e exclusivamente direcionados para os conteúdos 

exigidos nos vestibulares e ENEM, compõem-se de uma expressiva carga horária com vistas a 

discutir estes citados conteúdos. Estima-se que o estudante desenvolverá sua consciência 

crítica, engajamento social e autonomia nos estudos. 

 Carvalho, Filho e Costa (2008) afirmam que os Cursos Pré-Vestibulares Comunitários 

(CPVCs) são requeridos tanto para dar conta de uma educação básica, quanto tem visão 

propedêutica, com vistas ao Ensino Superior. Os CPVCs se constituem em: 

 

[...] insubstituível alternativa político-pedagógica conjuntural, enquanto as 

sociedades política e civil vão estruturalmente desenvolvendo estratégias e 

medidas adequadas para a conquista – ao longo de uma geração escolar 

agora iniciando a Educação Infantil – de uma efetiva democratização 

educacional qualitativa e quantitativa, em que as origens socioeconômicas de 

baixa renda, as características étnicas, as trajetórias escolares em sucateados 

estabelecimentos de ensino oficial, o não devido reconhecimento ao 

multiculturalismo e à diversidade cultural sejam efetivamente superados 

como barreiras de exclusão escolar. (CARVALHO; ALVIM FILHO; 

COSTA, 2008, p. 14-15).  

  

Esses autores ponderam para uma mudança no cursus de concepção destes cursos, a 

fim de superar a definição de meros espaços pedagógicos deve, uma vez que os mesmos 

constituem-se como um dos mais expressivos movimentos sociais urbanos, que vem 

ganhando crescente presença junto à sociedade política brasileira. Tanto a dimensão política 

quanto a pedagógica, conjugadas, poderão construir caminhos mais apropriados nas 

metodologias de trabalho para atingir os objetivos. 

 O corpo docente é constituído majoritariamente por graduandos, os quais ainda estão 

em processo de formação, muitas vezes não detém ainda uma preparação pedagógica mais 

sistematizada nas licenciaturas. As titulações são diversas para tal profissional, a exemplo de 

monitor, educador social e professor. Suas práticas espelham-se, possivelmente, por suas 

experiências pessoais atinentes ao sucesso ou ao fracasso no aprendizado de determinados 

conteúdos curriculares, tendo como base os seus mestres mais bem sucedidos. A formação 

acadêmica destes profissionais é muito heterogênea, com variações relativas em cada curso. 

Alguns professores são ex-alunos dos próprios CPVC que conquistaram aprovação em 

vestibular e passaram a ministrar aulas e também advindos da rede pública, convidados pelos 

dirigentes ou alunos. Os docentes, inclusive, tem o orgulho de apresentar os ex-alunos que 

foram aprovados em vestibulares e tem trajetórias de superação. Para Rosistolato, Helayël-
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Neto e Xavier (2011) essas biografias individuais é um elemento crucial de motivação e são 

inseridas na biografia coletiva do curso pré-vestibular.  

Em muitos cursos, os profissionais atuam como voluntários e isso repercute em 

acentuada rotatividade. Normalmente estão cursando a licenciatura ou bacharelado e há 

alguns que não são da área educacional, demonstrando um compromisso social e comunitário. 

Geralmente são pessoas com reduzida disponibilidade de tempo, sem recursos técnicos 

adequados de material didático e sem infraestrutura no que tange recursos físicos. Por este 

caráter voluntário e por, em muitos momentos, não possuir formação específica, este 

profissional é caracterizado como educador social. O termo ainda que não seja “politicamente 

correto”, não existe outra expressão que possa se melhor utilizada. 

No cenário da educação popular este tipo de educador não surgiu agora, seja no Brasil 

ou na América Latina. A inserção desta figura nas experiências de educação popular é de 

muitas décadas, tendo ou não formação acadêmica, desenvolvendo práticas educativas em 

espaços alternativos de educação. Os movimentos sociais, por exemplo, desde os anos de 

1960 são compostos de educadores populares.  

O trabalho deste educador constitui-se de determinada espontaneidade, pautada em 

princípios e metodologia no intuito de cumprir o papel de facilitar a trajetória do coletivo na 

“direção do desenvolvimento pessoal e social, contribuindo para a criação de um ambiente 

educativo, participativo e democrático. Sua competência engloba planejar, organizar e 

executar as ações socioeducativas, especialmente os encontros de cada coletivo” (ARAUJO; 

LUVIZZOTO, 2012, p. 73).  

Em alguns cursos os professores recebem uma remuneração que pode ser denominada 

de gratificação ou bolsa, em se tratando de cursos que são mantidos por entidades que 

recebem recursos de sócios ou da iniciativa privada.  

 Para Carvalho (2008) a atuação dos professores tem como características 

predominantes: 

 

a) os mais jovens tendem a reproduzir as tendências gerais do universo; b) 

os docentes ainda em processo de formação acadêmica no Ensino Superior 

mostram uma visão bastante diversificada sobre a prevalência dos diversos 

métodos de ensino; c) os formados em Ciências Sociais conferem, 

emblematicamente, a relevância zero a métodos de ensino voltados à 

competitividade, no âmbito de seus grupos sociais; d) já os que tem maior 

tempo de envolvimento e militância nos CPVCs demonstram uma postura 

favorável e sólida [...] em relação à abordagem de um ensino 

contextualizado sobre a realidade social e comunitária. (CARVALHO, 

2008, p. 31).  
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 A coordenação, quando comprometida, atua mais na volúpia de transformar a 

realidade de exclusão, do que tecnicamente, salvo em poucas situações. Esta mescla de 

engajamento político com mobilização é o que define melhor as coordenações. Quando atua 

de forma consistente pode “fomentar a dinâmica da formação discente. É essa ação 

supervisora que pode ajudar a construir a ponte entre a experiência do grupo e a discussão 

acadêmica a respeito da aprendizagem e do ensino” (COSTA, 2008, p. 98).  

Imperiosos se faz destacar que a coordenação deve saber as leis mais gerais, assim 

bem como as lógicas intrínsecas a cada disciplina, com vistas a promover reuniões, diálogos, 

orientações, (re) direcionamentos, sempre que necessário, além de avaliação, alteração em  

materiais didáticos. É imprescindível manter-se atualizado (a) em componentes elementares 

tais como teorias e práticas educacionais e compartilhar com os pares experiências e saberes. 

Libâneo (2004) assevera que: 

 

A presença do pedagogo escolar torna-se, pois, uma exigência dos sistemas 

de ensino e da realidade escolar, tendo em vista melhorar a qualidade da 

oferta de ensino para a população. Quando se atribuem ao pedagogo as 

tarefas de coordenar e prestar assistência pedagógico-didática ao professor, 

não se está supondo que ele deva ter domínio dos conteúdos-métodos de 

todas as matérias. Sua contribuição vem dos campos do conhecimento 

implicados no processo educativo-docente, operando uma intersecção entre a 

teoria pedagógica e os conteúdos-métodos específicos de cada matéria de 

ensino, entre o conhecimento pedagógico e a sala de aula. O pedagogo entra 

naquelas situações em que a atividade docente extrapola o âmbito específico 

da matéria de ensino: na definição de objetivos educativos, nas implicações 

psicológicas, sociais, culturais no ensino, nas peculiaridades do processo de 

ensino e aprendizagem, na detecção de problemas de aprendizagem entre os 

alunos, na avaliação, no uso de técnicas e recursos de ensino, etc. O 

pedagogo entra, também, na coordenação do plano pedagógico e planos de 

ensino, da articulação horizontal e vertical dos conteúdos, da composição de 

turmas, das reuniões de estudo, conselho de classe, etc. (LIBÂNEO, 2004, p. 

62-63). 

 

 Alguns dilemas estruturais e políticos que às vezes denotam conflitos e contradições 

existenciais nas coordenações dos CPVCs, constituem terreno de discussões férteis, 

promovidas, sobretudo, por Renato Emerson dos Santos (2008). A autogestão (constituída por 

alunos, ex-alunos, professores), por exemplo, confere autonomia decisória, possibilita a 

valorização de debates cotidianos com vistas a motivar, criar e fortalecer sujeitos, mas pode 

ocorrer o despotismo nas gestões.  

 

Há casos de conflito e até deposição de coordenações e professores por 

alunos, que então assumem a condução do núcleo, o que, em espaços 
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escolares formais, é quase inimaginável. Esta vivência insta os integrantes 

do pré-vestibular à participação e politização, o que significa 

responsabilidade na definição dos marcos ideológicos norteadores de cada 

iniciativa. O pré-vestibular ganha, então, uma dimensão de formação 

política, decorrente da prática à qual os sujeitos são compelidos, o que se dá 

em um contexto ao qual, mais do que nunca, o cenário lega heranças e 

influências. Ao assumir um núcleo, uma coordenação nova, ainda que 

formada por indivíduos inexperientes em iniciativas políticas, ou 

discordantes das bandeiras fundadoras do PVNC, não abandona (pelo menos 

no plano discursivo) algumas práticas políticas “cristalizadas” no 

movimento, como a disciplina Cultura e Cidadania, que objetiva um trabalho 

de politização através de temas que, não necessariamente, serão trabalhados 

nos exames vestibulares. (SANTOS, 2008, p. 192). 
   

Enquanto alguns cursos tem seu público formado só por estudantes advindos de 

escolas públicas, outros (privados) tem um público selecionado, posto que geralmente suas 

carreiras são escolhidas a priori. “A origem social exerce forte influência no acesso às 

carreiras mais prestigiosas, pois a ela estão associados os antecedentes escolares e outros 

tickets de entrada” (ZAGO, 2006, p. 232). É amplamente conhecida a tese de que quanto mais 

importantes os recursos (econômicos e simbólicos) dos pais, mais os filhos terão chances de 

acesso ao ensino superior e em cursos mais seletivos, mais orientados para diplomas 

prestigiosos e empregos com melhor remuneração. 

 Um fenômeno que grafa negativamente os CPVCs é o alto índice de evasão dos 

estudantes.  No final de cada ano, após o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e muitos 

processos seletivos de diversas universidades, as salas ficam esvaziadas, como pouquíssimos 

alunos. Outro elemento raiz desta situação relaciona-se com a fragilidade e a insegurança no 

que tange o acesso à universidade enquanto projeto de vida por parte de determinados 

indivíduos de grupos sociais com baixa renda, pois historicamente, o nível superior é exceção 

e não regra. A força de outros projetos também corrobora para a elevada desistência, como a 

necessidade de ingressar no mercado de trabalho com o propósito de contribuir com a renda 

familiar e a prerrogativa do fracasso escolar, devido ás condições adversas do aluno. Procura-

se suprir as lacunas das salas de aula convocando outros estudantes que estão nas listas de 

espera, além de promover ações que fomentem os laços sociais, como festas, passeios, aulas 

de campo, atividades culturais, atividades com prêmios. (SANTOS, 2008).  

 A arregimentação de alunos com vistas a sua permanência nos CPVCs tem culminado 

em ações que definem estes cursos com uma nova nomenclatura, isto é, pré-universitários. 

Entre os aportes que nutrem esta proposta exemplifica-se a edificação de um projeto político-

pedagógico que considera a aprendizagem, a apreensão e produção de conhecimentos, de 

forma indissociável. Elenca-se então: o contato do público com a universidade, visitando 
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laboratórios, participando de seminários (instrumento de motivação); o trabalho 

interdisciplinar, possibilitando o dialogo com diferentes campos do conhecimento, em 

correlação com a sua realidade.  

  

mobilização do meio social do aluno, pelo comprometimento da família e 

envolvimento da escola. Este último aspecto é crucial, pois introduz 

tensionamentos nessas instituições, chamando-as a garantir o necessário 

suporte aos alunos (não somente material, mas sobretudo no tocante à 

produção da auto-estima e do desiderato, que culminam na eleição do 

ingresso na universidade como projeto de vida). (SANTOS, 2008, p. 202). 

 

 Estas inciativas não se limitam à aprovação dos alunos no vestibular, pois para além 

disto, pretendem prepará-los (ou pelo menos espera-se que isso aconteça) para as prováveis e 

comuns dificuldades vindouras do cotidiano universitário e do exercício acadêmico, como a 

diferença e grau de profundidade dos conteúdos, dificuldades de permanência, perpassando 

pelo apontamento de prováveis soluções para prováveis problemas. Se o estudante ingressa na 

universidade em município distante de sua residência e não tem onde morar, é orientado, por 

exemplo, a buscar a residência universitária vinculada à instituição que foi aprovado. Recebe 

ainda, orientações de programas e instituições que fornece estágio remunerado para 

estudantes universitários e de baixa renda, além de esclarecer sobre os programas de 

assistência e permanência estudantil existentes nas instituições de ensino superior.  

Conforme aponta Mitrulis e Penin, (2006) e Bacchetto (2003) os CPVC‟s, além de 

funcionar como forma de empoderamento e fortalecimento de identidade daqueles que os 

constituem, são uma das formas de se pressionar as autoridades governamentais a serem 

executadas políticas públicas de ações afirmativas para o acesso e permanência de grupos 

menos favorecidos ao ensino superior público. Isso mostra que, apesar da precariedade, os 

PVC‟s podem se constituir em iniciativas de politização do debate sobre o acesso à educação 

superior no Brasil. Cabe então questionar se esses estariam expressando essas iniciativas, se 

tais se constituem, além do atendimento a uma demanda imediata, em um espaço de 

articulação para a defesa das demandas desses jovens, quanto esses cursos colaboram para 

uma mudança de pensamento na constituição das motivações e expectativas de seu público, e 

até que ponto os processos educativos dessas iniciativas influenciariam em um contexto mais 

global. 
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5 CURSO PRÉ-VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS (UPT) 

 

O curso pré-vestibular Universidade para Todos (UPT) é componente de um programa 

mais amplo, denominado Faz Universitário e este integra-se ao Programa de Educação 

Tributária da Bahia (PET/BA), criado pela Secretaria da Fazenda em parceria com a 

Secretaria de Educação (SEC),  por meio do Decreto nº 8.583, de 14 de julho de 2003. Este 

decreto se fundamentou no seu antecedente, isto é, o Decreto 8.080, de 11 de dezembro de 

2001 e foi alterado pelo Decreto nº 9.149, de 23 de julho de 2004.  

O programa almeja, dentre outros objetivos, fornecer condições de igualdade no 

mercado de trabalho para alunos egressos da Rede Pública, mediante o aprofundamento de 

estudos com vistas à realização dos processos seletivos de ingresso em Instituições de Ensino 

Superior (IES), conceder bolsas de estudos ou bolsas-auxílio para cursar o nível superior, 

proporcionar bolsa de iniciação ao trabalho, conscientizar sobre a função social do imposto e 

do exercício da cidadania. 

  

Art. 1º [...] o Faz Universitário visa promover condições de igualdade social 

no mercado de trabalho para alunos egressos da Rede Pública de Ensino 

Estadual e/ou Municipal do Estado da Bahia sendo coordenado pela 

Secretaria da Fazenda e desenvolvido em parceria com a Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia, com os seguintes objetivos: 

I - aprofundar os conhecimentos da Educação Básica, adquiridos pelos 

alunos da Rede Pública de Ensino, visando ao processo seletivo em 

Instituições de Ensino Superior - IES; 

II - subsidiar, mediante Bolsas de Estudo, formação de nível superior para 

alunos egressos da Rede Pública de Ensino Estadual e/ou Municipal do 

Estado da Bahia, que vierem a ingressar em IES particulares do Estado; 

III - subsidiar, mediante Bolsa-Auxílio, formação de nível superior de alunos 

egressos da Rede Pública de Ensino Estadual e/ou Municipal do Estado da 

Bahia aprovados em processo seletivo em IES públicas no Estado da Bahia; 

IV propiciar experiência profissional mediante Bolsa Iniciação ao Trabalho, 

a alunos egressos da Rede Pública de Ensino Estadual e/ou Municipal do 

Estado da Bahia que cursam em IES públicas no Estado da Bahia; 

V - estimular a compreensão da função social do imposto; 

VI - incentivar o exercício da cidadania. (BAHIA, 2004, p. 2). 

 

Perante estes pressupostos, o Projeto Faz Universitário se divide em duas fases: I- 

Preparando para a Universidade e II- Cursando a Universidade. Na fase I pretende-se 

capacitar os alunos egressos da rede pública estadual e/ou municipal do estado da Bahia, para 

elevar a competitividade do aluno para concorrer a processos seletivos, englobando as 

seguintes condições: 
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Art. 4º: I- Universidade para Todos curso preparatório, com aulas presenciais 

e/ou à distância, visando ao ingresso de alunos nas IES, incluindo temas 

relacionados com a formação da cidadania. 

II- Tele Aula consiste em aulas apresentadas em blocos, produzidas em 

estúdio e veiculadas pela televisão. 
Art. 5º - Para a ação Universidade para Todos o público alvo será constituído 

por estudantes egressos da Rede Pública de Ensino Estadual e/ou Municipal 

do Estado da Bahia. 

Art. 6º - Para a Tele Aula, o público alvo será integrado por estudantes 

baianos. (BAHIA, 2004, p. 7). 

 

 O Decreto rege ainda, nos artigos sétimo e oitavo, que o curso preparatório 

Universidade para Todos deve ser ministrado diariamente, isto é de segunda a sexta-feira, 

com duração de 4 (quatro) horas aulas durante 6 (seis) meses por ano, com aulas de dez 

disciplinas: biologia, física, geografia, história, língua estrangeira, literatura, matemática, 

português, química e redação. Cada disciplina tem a carga horária de 02 horas/aulas semanais. 

E no caso da Tele Aula, a periodicidade será semanal, com duração de 1 (uma) hora, no 

período de março a dezembro.  

A estrutura organizacional do UPT é coordenada pela  Secretaria da Educação (SEC), 

com execução das ações pelas universidades estaduais, isto é, Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em vários 

municípios do estado. As disciplinas citadas anteriormente devem ser ministradas, 

preferencialmente, por professor-monitor a estudantes advindos de escolas públicas. A 

seleção de alunos e professores ocorre por meio de editais específicos, o que geralmente é 

realizado pela SEC e as universidades. Há também orientação vocacional destinada aos alunos 

envolvidos. O Artigo 9º explica que:  

 

I - As aulas presenciais e à distância abrangerão 10 (dez) disciplinas; 

II - Farão parte do conteúdo programático: orientação vocacional, educação 

fiscal, cidadania e avaliação de conhecimento; 

III - As aulas presenciais serão ministradas, preferencialmente, por 

professor-monitor, selecionado entre os alunos graduandos das IES públicas 

estaduais, mediante edital; 

IV - A seleção dos alunos-cursistas obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) Ter cursado da 5ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

Médio na Rede Pública de Ensino Estadual e/ou Municipal do Estado da 

Bahia; 

b) Ser selecionado através de processo de avaliação a ser definido em edital 

específico. 

V - Serão publicadas em editais específicos todas as informações referentes à 

inscrição, seleção e matrícula para aluno-cursista, bem como do professor-

monitor que irá ministrar as aulas. (BAHIA, 2004, p. 8). 
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No que tange ao processo de inscrição e seleção dos estudantes, monitores, 

coordenadores locais e coordenadores pedagógicos, posteriormente, em outra seção, será 

delineado sobre isso. Outra questão que merece ser pontuada é que ocorrem também 

atividades complementares, a exemplo de seminários, oficinas, simulados, conforme a agenda 

(cronograma) estabelecida, de forma autônoma por cada universidade parceira.  Os 

municípios que desejam aderir ao programa Universidade para Todos podem requerer, por 

meio de ofício, à universidade mais próxima, justificando a necessidade, além de encaminhar 

cópia do mesmo documento à Coordenação de Desenvolvimento da Educação Superior 

(CODES). 

Segundo o Artigo 41, as despesas decorrentes da fase I (Universidade para Todos e 

Tele-Aula) “correrão por conta do Projeto 12.362.056.1008 - Implementação de Novas 

Metodologias do Ensino Médio, constante da Unidade Orçamentária 3.11.315 da SEC”. 

(BAHIA, 2004, p. 20). E fazendo um recorte do ano de 2012 até o ano de 2018, referente à 

Lei Orçamentária Anual (LOA) disponível no site da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), 

do governo do estado da Bahia
19

, percebem-se oscilações para mais e para menos, no 

quantitativo de recursos disponibilizados para a ação do curso Universidade Para Todos. O 

maior valor deste período foi em 2012, com 19. 576. 651,00 e o menor valor é justamente 

para 2018, estimado em 8.300.000,00. Diante disso infere-se que a procura pelo curso tem 

decaído nos últimos anos, devido ao aumento de vagas no ensino superior, possibilitado por 

diversas outras políticas, a exemplo da expansão das universidades públicas, aumento de 

vagas pelos programas PROUNI e SISU. Isso também tem influenciado o governo na 

diminuição dos recursos. Além disso, o contingenciamento de recursos é outro fator que 

influenciou a redução da verba para o projeto UPT.  

 

Quadro 02: Leis orçamentárias anuais (LOA) do estado da Bahia, de 2012 a 2018. 

LOAS Valores anuais 

LOA 2012 – Lei nº 12.503, de 29/12/2011 19.567.651,00 

LOA 2013 – Lei nº 12.612, de 28/12/2012 14.000.000,00 

LOA 2014 – Lei nº 12.935, de 31/01/2014 12.500.000,00 

                                                           
19

 http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=19 
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LOA 2015 – Lei nº 13.225, de 23/01/2015 16.000.000,00 

LOA 2016 – Lei nº 13.470, de 30/12/2015 11.800.000,00 

LOA 2017 – Lei nº 13.602, de 29/12/2016 10.000.000,00 

PLOA 2018 – PLei nº 22.482, de 01/01/2018 8.300.000,00 

Fonte: SEPLAN (2018) 

 

A fase II do Faz Universitário (cursando a universidade) centra-se no subsídio da 

formação acadêmica, por meio de bolsas de estudo, bolsas de auxílio ou bolsa de iniciação ao 

trabalho, do aluno egresso da rede pública da Bahia, aprovado em processo seletivo e 

matriculado em IES particulares ou públicas do estado. Para tanto é necessário realizar uma 

inscrição atendendo a critérios específicos, como ter realizado o Exame Nacional do Ensino 

Médio, não possuir título de curso superior e nem estar cursando outro curso, enquanto 

usufruir dos benefícios do programa. (BAHIA, 2004). Como esta fase não é o foco deste 

trabalho, não se adentrará em demais pormenores.  

 

5.1 Origem do UPT 

 

 Neste tópico será apresentada uma discussão sobre a origem do curso UPT, a partir de 

pesquisas bibliográficas que denotam diversos projetos de pré-vestibular social, que serviram 

como molde para a criação do UPT. Além disso, será feito o diálogo com depoimentos de 

dois idealizadores do projeto de extensão Pré-Vestibular Social, executado no Campus XII, da 

Universidade do Estado da Bahia, no município de Guanambi. Este projeto serviu de modelo 

para a implantação e implementação do Pré-Vestibular Universidade Para Todos em toda a 

Bahia. 

 Existem várias descrições acerca da origem do Universidade para Todos, abrangendo 

lutas dos movimentos estudantis, pautas reivindicatórias de professores, projetos de extensão 

de universidades públicas, por exemplo.  Farias (2010) sinaliza que o projeto nasceu do 

“movimento de estudantes e de professores do curso pré-vestibular comunitário Universidade 

na Comunidade (UNICOM), em 1998, na unidade da UNEB, localizada no município de 

Serrinha”. (FARIAS, 2010, p. 72). Em outros departamentos da UNEB, existiam, também, 

cursinhos comunitários a exemplo do pré-vestibular “Alargando o Funil”, no município de 

Teixeira de Freitas, conforme registrado por Farias (2010).  
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O curso não nasce no interior dos escritórios diplomados, das secretarias de governo, 

mas sim na pressão popular do movimento estudantil unebiano que elaborou uma proposta de 

um pré-vestibular gratuito. Iniciou-se, em 1998, com uma turma com professores voluntários 

e depois a universidade assumiu como sendo um projeto de extensão. (FARIAS, 2010). Na 

ocasião o movimento estudantil realizou uma mobilização envolvendo todos os campi da 

UNEB, tendo, inclusive, ocupado a reitoria, em Salvador, com uma pauta composta por 15 

(quinze) itens de reivindicação, sendo que um deles era exatamente, a exigência da criação de 

cursos pré-vestibulares gratuitos. (FARIAS, 2010). 

 Esta empreitada estudantil foi bem sucedida, posto que a Secretaria de Educação 

(SEC) correspondeu positivamente aos anseios por políticas de acesso à educação superior, 

agindo imediatamente para efetivar a articulação e interlocução entre a Coordenação de 

Desenvolvimento da Educação Superior (CODES) e as universidades estaduais, no intuito de 

materializar a implementação do curso Pré-Vestibular Universidade para Todos. Este 

resultado ratifica a relevância e representatividade do movimento estudantil, sendo percursor 

da formulação da política, opinando sobre as instâncias institucional, técnica e operacional.  

 Mediante entrevista realizada com os dois professores autores do Pré-Vestibular Social 

que iniciou, em 2002, como um projeto de extensão, no Campus XII, da UNEB, em 

Guanambi, percebe-se a importância do mesmo nas discussões do Estado para criar o UPT. 

Nesta perspectiva, considera-se relevante delinear sobre as circunstâncias que fomentam a 

criação do Pré-Vestibular Social com suas respectivas ações. 

 

Jon: Víamos as carências das escolas públicas. Tínhamos uma preocupação 

social com os alunos que não podiam pagar os cursinhos privados que 

cobravam caro. Os alunos não tinham condição de ingressar na universidade. 

Começamos o projeto em 2002. O projeto era de extensão. 

 

Ágata: Lá em Montes Claros até hoje tem a experiência dos pré-vestibulares 

municipais. Então sugerimos que a prefeitura de Guanambi assumisse. Mas a 

questão burocrática não permitiu. Começamos na UNEB e pedimos para 

trabalhar de graça. Juntamos eu, das Ciências Sociais e o colega Pedagogo e 

começamos o curso na forma de intensivo, ou seja, aos sábados o dia inteiro 

e aos domingos, pela manhã. 

  

 Jon enfatiza o caráter social do projeto do curso Pré-Vestibular Social, idealizado na 

perspectiva de somar esforços para que o projeto pudesse diminuir a defasagem educacional 

do setor público, por meio de aulas. As dificuldades dos alunos concluintes ou egressos do 

Ensino Médio repercutiam no ingresso ao nível superior. (ROSISTOLATO; HELAYËL-



102 
 

 

NETO; XAVIER, 2011). Logo, todos os participantes eram isentos de taxas, uma vez que a 

instituição pública fornece serviços gratuitos á população.   

 Ágata pondera que devido ao conhecimento de pré-vestibulares mantidos pelo poder 

público municipal, em Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, sugeriu que a prefeitura de 

Guanambi alocasse recursos para a execução do projeto. Neste sentido, infere-se que seria 

possível que ocorresse semanalmente, de segunda a sexta-feira e não somente “aos sábados o 

dia inteiro e aos domingos, pela manhã” (ÁGATA), conforme iniciou na UNEB, posto que 

não havia recursos para o projeto. Os idealizadores trabalhavam voluntariamente para que o 

projeto fosse colocado em prática, de forma intensiva, somente sábado e domingo, atendendo 

a comunidade local.  

 O projeto do cursinho foi expandido para os campi IX e XVII da UNEB, em Barreiras 

e Bom Jesus da Lapa, respectivamente. Isso ocorreu porque uma docente idealizadora o 

projeto também trabalhava em Bom Jesus da Lapa e um terceiro professor do campus de 

Guanambi, que não foi o autor do projeto, mas que se interessou pelo mesmo, implementou 

em Barreiras.  

 O projeto, em Guanambi, foi recebendo adesões voluntárias de outros professores e 

estudantes do campus, constituindo um “efeito dominó”, por conta da sensibilização enquanto 

a importância do mesmo. 

 

Jon: Começou na universidade com o apoio dos professores e dos discentes 

dos cursos de Pedagogia e Educação Física, os quais desenvolviam 

atividades de extensão com os alunos do Pré-Vestibular. Fazíamos visitas às 

famílias. 

 

Ágata: Os estudantes ajudavam nas funções voluntariamente. Houve 

reservas de professor. Cada um ministrava aulas conforme sua 

disponibilidade. Alguns alunos de pedagogia começaram a dar aulas 

gratuitas. 

 

 A fala de ambos os entrevistados condiz com a cooperação voluntária de outros atores 

sociais, professores e estudantes, os quais se propõem a colaborar quer seja ministrando aulas, 

quer seja atuando em atividades de extensão, envolvendo o público do Pré-Vestibular Social. 

“O corpo docente e coordenadores [...] costumeiramente, tem forte engajamento político-

social [...]. Atuam, na maioria, de forma voluntária. A maior parte está se graduando, ainda 

em processo de formação” (SOUSA, NUNES, SOUSA, 2018, p. 7), seja em licenciatura ou 

bacharel. 
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A comunidade atendida, neste viés, sente-se inserida no universo pré-universitário, a 

universidade é de pertença social, pública, logo todos podem conseguir a aprovação no 

vestibular, com vistas a, de fato, pertencer á graduação.  

 

Sobre o Projeto Pré-Vestibular Social [...] foi feita a apresentação do 

cronograma pelo professor [...] que também solicitou apoio de outros 

professores do departamento e de alunos que já estejam cursando o 5º 

semestre. Tal projeto é destinado a alunos de baixa renda, oriundos da escola 

pública. (ATA CAMPUS XII, UNEB, 2002, n. 16, p. 27b). 

 

 A ata número dezesseis da reunião de departamento da UNEB, do dia dezenove, do 

mês de setembro, do ano de dois mil e dois comprova que o Projeto do Pré-Vestibular Social 

já compõe a agenda da instituição com relevância, é uma ação oficial, registrada. O professor 

citado reforça a solicitação de apoio de colegas e discentes, o que é registrado, por ser 

considerado relevante. O redator da ata enfatizou o fundamento e objetivo social, comunitário 

do cursinho, sendo basilar para a adesão de mais colaboradores. O texto da ata corrobora com 

as informações proferidas pelos professores entrevistados. 

Retomando a fala de Jon, quando enfatiza que “fazíamos visitas às famílias”, ele 

reforça a relevância do diálogo com as famílias dos discentes para observar os critérios sociais 

do projeto, pois: 

 

A seleção não era pelas médias de português e matemática. Tinha um 

questionário sócio econômico. (ÁGATA). 

 

 Embora seja comum os projetos governamentais utilizarem as médias das duas 

principais disciplinas escolares, português e matemática para a seleção de candidatos que 

pleiteiam vaga, o projeto desenvolvido na UNEB de Guanambi, primava pela condição sócio 

econômica do candidato. O público beneficiado realmente se enquadrava em critérios de 

renda, de origem de escolas públicas. 

 O projeto mesclava uma série de atividades curriculares e extracurriculares com a 

missão central de despertar o interesse pela universidade. 

 

Ágata: Tinham palestrantes, sociólogos, psicólogos para orientar, esclarecer 

sobre a metodologia de estudo. Tinha oficinas, seminários de redação, 

palestras de interação, trazendo os estudantes para o centro da universidade 

para conhecerem a dinâmica desta e se interessarem. 
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 Estas práticas contribuem para dinamizar o trabalho, permeando pelos conteúdos 

tradicionais e reincidentes nos exames de ingresso à educação terciária e pelas ações mais 

interativas, descontraídas. O universo universitário ao ser brevemente apresentando, pode se 

tornar interessante ao público do cursinho Pré-Vestibular e o acesso ao grau superior uma 

aspiração, um projeto de vida. (SANTOS, 2008).  

 A partir do segundo ano o curso passa ser extensivo, por conta de outros apoios 

recebidos que foram mencionados e pelo fato da universidade, por meio da pró-reitoria ter 

alocado recursos para o projeto. 

 

Ágata: O pró-reitor da UNEB começou a ajudar o projeto no segundo ano. 

O Reitor disponibilizou algumas bolsas de monitoria para manter o projeto. 

Conseguimos doação de material, o departamento fornecia xerox, outros 

órgãos ajudavam.  

 

 As bolsas de monitoria contribuíram para a manutenção e evolução do Pré-Vestibular 

Social. Os envolvidos buscavam também outras colaborações de outros segmentos, a exemplo 

de material didático, xerox. É cabível, deduzir que o trabalho era bastante conjunto e toda a 

sociedade, órgãos públicos e privados eram convidados a colaborar.  O número de aprovados 

nos processos seletivos vestibulares, no ENEM, aumentava a cada ano, sendo superior ao 

número de aprovados nos cursinhos privados. 

 

Jon: Tivemos muitos aprovados. Os cursinhos privados disseram que 

estávamos tirando os clientes deles. Chamaram para fazer uma parceria. Não 

aceitamos. Nosso objetivo é social. 

 

Ágata: As pessoas faziam fila na universidade para garantir uma vaga. 

 

Perante a explanação de Jon compreende-se que o cursinho Social teve uma 

organização e didática bem desenvolvidas, os profissionais envolvidos trabalharam com 

afinco e dedicação de maneira significativa que os índices de aprovação do alunado 

ultrapassaram a média dos cursos privados. Oliveira, Freitas e Corrêa (2012, p. 2) defendem 

que na história recente estes cursinhos são um dos maiores movimentos educacionais que 

possuem dimensão significativa relacionada ao acesso à educação superior. 

Nesta guisa, a procura pelo cursinho aumentou, já que “as pessoas faziam fila na 

universidade para garantir uma vaga” (ÁGATA), diminuindo “os clientes” da iniciativa 

privada. O cursinho Social tem credibilidade no município, a população acredita no trabalho 

dos profissionais, dos bolsistas e a procura aumenta. Então, a rede privada de cursinhos atenta 
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uma parceria, a qual não é aceita, haja vista que a máxima do trabalho social prevalece. 

Prevalece a essência da ação comunitária, que, também, desbanca o “brilho da grifes” dos 

cursos frequentados por aqueles com maior poder aquisitivo financeiro. (WHITAKER, 2010). 

 A seguir, os depoentes relatam como a repercussão do projeto influenciou em um 

projeto maior, de cunho estadual: 

 

Ágata: O projeto foi crescendo. Entramos na mídia. O reitor da UNEB (da 

época) mandou nos chamar. O reitor viu com o governo do estado para levar 

para outros lugares. Ele perguntou se nós aceitávamos o governo, por meio 

da secretaria de educação (SEC), assumir o projeto, como projeto de 

governo.  

 

Jon: O Pré-Vestibular Social foi aprovado no Plano Operativo Anual (POA). 

A UNEB e a SEC apoiaram o projeto que passou a ser executado em todos 

os campi da instituição.  

 

 A fala dos dois entrevistados ratifica que, após alguns anos de execução do cursinho 

Social em Guanambi e também em Bom Jesus da Lapa e Barreiras, o reconhecimento do 

trabalho ultrapassa as fronteiras dos campi citados, sendo difundido pela imprensa, tendo 

impacto positivo em toda a comunidade acadêmica unebiana e no âmbito político estadual. A 

disseminação das experiências dos cursinhos foi decisiva no reconhecimento. (CASTRO, 

2005). Diante disso, o reitor da UNEB dialoga com o governo estadual para inserir o projeto 

no calendário de ações, alocando recursos para que o mesmo seja executado em toda a Bahia 

e se torne uma política pública. (ÁGATA).  

Neste interim, o reitor convidou os autores do projeto para reuniões com o governo do 

estado e a secretária de educação para as devidas discussões, resultando na aprovação, por 

parte de todos os envolvidos, no que tange a abranger o projeto para todo o estado. 

Conseguiu-se a aprovação do projeto no Plano Operativo Anual, garantido recursos 

financeiros por parte do estado e da UNEB. (JON).  

 Na ocasião o projeto do Pré-Vestibular Social, representado pela UNEB, foi explicado 

perante todas as etapas “desde o fato gerador, passando pela investigação científica, as 

possibilidades de solução, encaminhamentos, concluindo com os resultados obtidos” (UNEB, 

2006, p. 9). A SEC aprovou a proposta e, no mesmo ano, por meio da CODES, convidou as 

quatro universidades estaduais baianas (UNEB, UEFS, UESC e UESB) para participarem da 

elaboração do projeto definitivo que passou a ser chamado de Universidade para Todos.  
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 Em agosto de 2003 o UPT foi lançado, em Salvador, em uma cerimônia que contou 

com a presença do governo, da equipe de coordenação, professores especialistas, professores 

monitores e técnicos das universidades.  

 

A cerimônia histórica de abertura teve início às 08 horas e 30 minutos no 

Ginásio de Esportes do Colégio Odorico Tavares, em Salvador e, 

simultaneamente, na mesma data e horário o Projeto teve início nos 

municípios do interior do estado, contando com a presença de prefeitos, 

secretários das DIREC‟s locais. (UNEB, 2006, p. 10). 

 

 No ano de 2004, baseando-se nos relatórios de 2003, o UPT passou por alguns ajustes, 

com o objetivo de melhorar o atendimento aos beneficiários. O deslocamento dos alunos para 

colégios distantes de sua residência, por exemplo, foi paulatinamente solucionado, a exemplo 

da ampliação do número de pólos, possibilitando que o aluno estude em colégios mais 

próximos de sua residência. O material didático-pedagógico, neste caso os módulos, foi muito 

questionado e por isso uma nova empresa foi selecionada para superar as deficiências 

apresentadas em 2003.  

 Nesta dicotomia de um grande contingente de concluintes e egressos do ensino médio, 

visionários de progressão nos estudos de cunho superior, perante o alto índice de 

concorrências dos processos seletivos vestibular, emerge esta bandeira social com vistas a 

suprir lacunas que a escola pública não conseguiu contemplar. Mesmo com as iniciativas 

predecessoras engendradas pelos movimentos sociais, neste caso, o movimento estudantil, a 

universidade também se sensibilizou com esta causa e aderiu à proposta do curso pré-

vestibular. Isso comprova o empenho de que a demanda social existente seja correspondida, 

por meio de programas, projetos ou políticas públicas.  

 

 5.2 Universidade Para Todos além da sala de aula 

 

No decorrer dos anos, o UPT foi se concretizando como importante meio de inclusão 

social e educativa, aberto à comunidade baiana, dada sua envergadura na articulação com o 

ensino, a pesquisa e a extensão.  

Neste bojo, uma considerável ação inclusiva foi a criação de um projeto piloto, em 

2006, para atender aos surdos da Bahia, com uma turma, no Instituto Central de Educação 

Isaías Alves (ICEIA), em Salvador, seguindo os parâmetros metodológicos e técnicos, 

contando com a participação de monitores, intérpretes professores e técnicos em audiovisuais. 
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As aulas são ministradas através de gravações dos conteúdos na Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), “seguidas de explicações mais intensas das quais participam os 

professores/monitores e interpretes, e cada aluno recebe DVD‟s com os conteúdos traduzidos 

para LIBRAS”. (UNEB, 2006, p. 11). 

Também em 2006, alguns subprojetos foram criados visando contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e sociais e fortalecer as várias formas de 

aprendizagem, com evidência para os conteúdos exigidos nos vestibulares. Destacam-se: 1 – 

Empreendedorismo e Escolha da Profissão, o qual pretende proporcionar ao pré-vestibulando 

o acesso a informações referentes ao mundo acadêmico para que construa seu projeto de vida, 

considerando a inclusão sócio-produtiva; 2 – Cultura e Arte, com relevância para as 

linguagens artísticas, pauta na emancipação social e inserção socioeconômica, promovidas 

tanto pela cultura quanto pela arte; 3- Uniolimpíadas do Conhecimento que pretende 

promover o crescimento pessoal, social, cognitivo, físico dos participantes assim como 

fortalecer a memória, a concentração, interpretação, por meio de redação, gincana do 

conhecimento e xadrez; 4 – Portal do Universidade Para Todos, criado no intuito de divulgar 

as ações do projeto e subprojetos e oferecer à comunidade conteúdos significativo; 5 – 

Memória Técnica do Projeto Universidade Para Todos que busca retratar o projeto durante 

seus anos de execução, a partir dos dados das universidade participantes.  

Sobre o último subprojeto, os dados apresentam dimensões qualitativas e quantitativas 

e contingências estruturais que influenciam o UPT. Os alunos participantes no decorrer dos 

anos, no geral, demonstraram-se mais interessados em relação à participação nas aulas. Isso, 

certamente, provocou os professores/monitores a se posicionarem com maior 

responsabilidade e dedicação no desempenho de suas funções. Os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio da Rede Pública estadual tiveram, segundo registros da UNEB (2006), melhor 

desempenho, ratificado pelos depoimentos de professores, os quais salientam a maior 

participação do alunado e avanços no encadeamento lógico das ideias e exigência com o 

cumprimento dos conteúdos. (UNEB, 2006). E diante disso, os professores da Rede estadual 

procuram aprofundar os conteúdos para atender às indagações e posicionamentos dos 

estudantes que participam do UPT.  

Muitos estudantes universitários que ministravam aulas no projeto, como 

professores/monitores, superaram a insegurança e incerteza atinente à vocação para o 

magistério, confirmando sua escolha profissional enquanto professores. Acrescenta-se que 

estes professores estabelecem uma relação de “identidade com o projeto e sentido de 

pertencimento que se estabeleceu em todos os atores”. (UNEB, 2006, p. 14). Também 
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aumentou o nível da prática pedagógica, maior domínio em sala de aula, maturidade 

profissional, resultando ainda em abertura de oportunidades e acesso a novos trabalhos.  

Os pais dos estudantes atribuem ao projeto o sentido de mudança social e econômica, 

pelo fato de promover possibilidade de inserção ao nível superior, o que acarreta 

(possivelmente) em uma melhor colocação no mercado de trabalho. Maués (2010) ao fazer 

referência ao relatório da OCDE pondera que a educação superior: 

 

[...] aparece como sendo a senha para o emprego e para maiores salários. [...] 

As pessoas do sexo masculino, titulares de diploma de nível superior, gozam 

de uma vantagem salarial, que no caso, do Brasil, por exemplo, chega a 

100% em relação às pessoas que têm apenas o nível médio. Já as mulheres 

refletindo a diferença de renda entre os gêneros, tem uma diferença menor. 

(OCDE, 2009, p. 148 apud MAUÉS, 2010, p. 3).   

 

Importa mencionar que a maioria dos estudantes, envolvidos no UPT, nunca tiveram a 

oportunidade (e condição financeira) de estudar em um curso pré-vestibular, o que é possível 

a partir do UPT. Os estudantes e familiares elevaram sua autoestima, já que o número de 

candidatos que conseguem acesso ao nível superior, amplia-se a cada ano. Com isso, há forte 

repercussão social na comunidade, bairro, cidade, onde residem estes estudantes.  

Estabeleceu-se uma rede de produção e difusão acadêmica, com produção de textos, 

trabalhos de conclusão de curso (a exemplo da monografia) a partir de estudantes de 

graduação envolvidos no projeto e estudantes que não participam do projeto, vinculados as 

diversas IES. Trabalhos em nível de pós-graduação latu sensu e stricto sensu estão sendo 

desenvolvidos. A publicação em congressos, seminários, revistas ainda é pequena, uma vez 

que não se encontram muitos trabalhos nos anais/periódicos eletrônicos dos eventos.  

 

5.3 Estudantes do UPT 

 

 Os interessados em realizar o curso UPT precisam atender a critérios determinados em 

edital específico, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), publicado anualmente 

no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da SEC. Os editais costumam ser muito 

semelhantes e estipulam a necessidade de realizar a inscrição online. O edital SEC nº 

05/2018, no Artigo 2º, incisos 2.1 a 2.1.3, estabelece quem pode se inscrever: 

 

2.1. Matriculados em 2018 no 3º ano do Ensino Médio Regular estadual ou 

municipal ou suas modalidades correspondentes; tenha cursado, em escola 

pública municipal e/ou estadual no Estado da Bahia, o ensino fundamental II 
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- 5ª à 8ª séries, atual 6º ao 9º ano ou modalidades correspondentes - e 1ª e 2ª 

séries do ensino médio regular ou modalidades correspondentes;  

2.1.1 matriculados em 2018 no 4º ano da Educação Profissional integrada ao 

Ensino Médio estadual ou municipal ou suas modalidades correspondentes; 

tenha cursado, em escola pública municipal e/ou estadual no Estado da 

Bahia o ensino fundamental II.  

2.1.2 egressos do ensino médio estadual ou municipal do Estado da Bahia; 

tenha cursado, em escola pública municipal e/ou estadual no Estado da 

Bahia o ensino fundamental II.  

2.1.3 não será permitida a inscrição de candidato que estiver cursando ou 

que tenha concluído curso de nível superior. (SEC BAHIA, 2018, p. 1). 

 

 São caracterizadas as modalidades correspondentes ao ensino médio, nos incisos 2.1.5 

ao 2.1.7.5, a saber: 

 
2.1.5. Considera-se modalidade correspondente ao ensino médio regular: 

2.1.5.1 Tempo de Aprender II (concluído);  

2.1.5.2 EJA, até 2008 (concluído);  

2.1.5.3 Exame Supletivo (concluído);  

2.1.5.4 Exame ENEM (concluído ATÉ 2016); 

2.1.5.5 Tempo Formativo III (concluído);  

2.1.5.6 Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio  

2.1.5.7 PROEJA Médio. (SEC BAHIA, 2018, p. 1). 

 

 O Artigo 4º, inciso I, do edital SEC nº 05/2018, ressalta que a seleção dos candidatos 

inscritos para efetuar a matrícula no curso deve observar:  

 

[...] opção formulada pelo candidato no requerimento de inscrição, quanto ao 

Município, local de funcionamento e turno que deseja cursar, e o 

aproveitamento escolar resultante do cálculo das médias finais obtidas nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, transcritas pelo candidato no 

ato da inscrição. (SEC BAHIA, 2018, p. 2) 

 

 Os candidatos que cursaram outras modalidades de Ensino Médio, a exemplo do 

PROEJA que utiliza conceitos em vez de notas, o sistema converte automaticamente os 

conceitos em notas. A título de exemplo: o conceito ótimo (O) equivale a 9,5; o conceito bom 

(B) equivale a 7,5; o conceito regular (R) equivale a 5,5. (SEC BAHIA, 2018). A 

classificação de todos os candidatos ocorre por ordem decrescente de pontuação e caso ocorra 

empate na média final das notas obtidas, o desempate será feito dando preferência, 

sucessivamente ao candidato que possuir: “maior média de Língua Portuguesa e maior idade, 

considerando-se dia, mês e ano”. (SEC BAHIA, 2018).  

 Na realização da matrícula, o candidato deve apresentar original e cópia de vários  

documentos, conforme determina o Artigo 6º: 
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[...] 6.2.1 carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

6.2.2 comprovante de residência; 

6.2.3 histórico escolar do ensino fundamental II -5ª à 8ª séries, atual 6º ao 9º 

ano ou modalidades correspondentes – na rede pública municipal e/ou 

estadual do Estado da Bahia; 

6.2.4 para alunos regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio 

regular ou suas modalidades correspondentes da rede pública de ensino 

estadual ou municipal do Estado da Bahia, em 2017: declaração, 

devidamente assinada e carimbada pelo diretor da Unidade Escolar, 

constando que o aluno cursou o 1º e o 2º ano do Ensino Médio Regular, na 

rede pública municipal e /ou estadual do Estado da Bahia e que se encontra 

regularmente matriculado no 3° ano, bem como as médias finais de 

Português e Matemática, obtidas no 2°ano do ensino médio regular. (SEC 

BAHIA, 2018, p. 3). 

 

 A entrega dos documentos é fundamental para que seja feita a conferência das 

informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição online, averiguando se atende a 

todos os requisitos, como ter estudado em escola pública. O local e a data para efetuar a 

matrícula são definidos pelas universidades parcerias do projeto (UNEB, UESB, UEFS e 

UESC), sendo que em cada município que existe uma extensão do curso UPT, ocorre a 

matrícula. (SEC BAHIA, 2018). 

 No que tange ao perfil dos estudantes do curso UPT, considerando as quatro 

universidades estaduais (UNEB, UESB, UEFS e UESC), uma pesquisa feita pela UNEB em 

2006, constatou que a maioria dos estudantes não trabalha, pretende fazer o curso com o 

objetivo principal de realizar o vestibular. Porém não se sentem suficientemente preparados 

para concorrer em cursos mais valorizados socialmente, como medicina, direito, os quais não 

figuram na lista das opções de cursos que pretendem realizar. O tempo de dedicação aos 

estudos, geralmente, não ultrapassa cinco horas semanais e, por conseguinte, as maiores 

dificuldades relacionam-se com a resolução de problemas e interpretação de textos. Neste 

quesito a pouca base educacional pública é fator relevante. 

 Há queixas dos estudantes sobre os módulos (material didático), que, embora tenham 

passado por alterações, continuam sendo objeto de reclamações. Os módulos apresentam-se 

como muito resumido, ausência de determinados conteúdos e muitas vezes não têm uma 

cronologia didático-científico dos conteúdos, uma vez que um tema, no plano da coerência 

teórica deve ser antecessor a outro.  

 Os professores/monitores, na visão dos cursistas, desenvolvem um trabalho 

satisfatório, todavia é preciso que sejam melhor preparados e selecionados para que 

apresentem melhor conduta didática nas explicações dos conteúdos, sendo mais assíduos e 
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pontuais. A aula que apresenta maior interesse dos cursistas é redação, justamente por ser a 

área em que eles têm dificuldade com a escrita. Redação, também, recebe metade da nota dos 

processos seletivos. Ocorriam bastantes ponderações a cerca do atraso na entrega dos módulos 

e uniformes.  

 Sobre as peculiaridades de Aracatu, Sousa e Nunes (2017) destacam que as opções de 

cursos mais cobiçadas pelos estudantes do município, até 2014 eram as seguintes: a) cursos de 

licenciatura atingem 40% das escolhas, de maneira que educação física soma 15% da 

preferência, seguido de história e ciências biológicas, com 10% cada uma e por último, letras 

com 5%; b) já os cursos da área da saúde somam 25%, sendo que enfermagem foi a 

preferência de 20% e medicina de 5%, do público entrevistado; c) O curso de direito, foi 

ranqueado com 15% das escolhas; d) outros cursos somam 20%.  

 Sousa e Nunes (2017) enfatizam que todos os entrevistados: 

 

Estudaram os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, são 

oriundos de famílias de classe social baixa ou média, cujos pais são 

trabalhadores urbanos, prestam serviços para a prefeitura, como professores, 

serviços gerais. Outros pais atuam no comércio local, como balconistas, 

vendedores, serviços gerais, ou pedreiros, serventes de pedreiros, faxineiras. 

No caso dos pais de filhos da zona rural, como é de praxe, trabalham como 

lavradores. Alguns recebem um salário mínimo, outros recebem valores 

inferiores a isso e há aqueles tem a maior parte da renda advinda de 

programas sociais, do governo federal, como o Bolsa Família. (SOUSA; 

NUNES, 2017, p. 1125). 

 

 Portanto as razões pelas quais os estudantes escolhem os cursos mencionados 

anteriormente são: distância geográfica, uma vez que, na visão do cursista, é mais fácil e 

viável escolher um curso que existisse em uma universidade ou faculdade mais próxima da 

residência. Isso pelo fato de nem eles e nem os pais terem condições financeiras para pagar os 

gatos com o curso em cidades distantes ou outros estados. Em algumas respostas foi 

ressaltada a afinidade vocacional pelo curso. (SOUSA; NUNES, 2017). 

 A avaliação do curso UPT em Aracatu por parte dos cursistas foi entre boa e 

excelente, uma vez que as aulas auxiliaram bastante nos vestibulares realizados. 

Consideraram ainda que alguns professores poderiam melhorar as aulas, visto que demorava 

no mesmo assunto. Os módulos foram entregues muito tempo após o início das aulas, o que 

foi ruim para o acompanhamento dos estudantes. Outros cursistas ressaltaram que não tiveram 

muito interesse pelas aulas. (SOUSA; NUNES, 2017). Os estudantes apontaram sugestões como 

“uma estratégia para cativar os alunos a não desistirem do curso, o curso deveria começar 

mais cedo e a coordenação tomar providências com os alunos que perturbam as aulas”. 
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(SOUSA; NUNES, 2017, p. 1127). De maneira geral o curso UPT, em Aracatu, tem 

apresentado, na maioria das situações, resultados positivos.  

  

5.4 Professores/monitores do UPT 

  

 Conforme já tratado em momento anterior, os professores/monitores que atuam no 

projeto UPT são, preferencialmente, estudantes universitários das licenciaturas das 

universidades públicas estaduais, uma vez que recebem uma bolsa calculada a partir das 

horas/aulas ministradas, como uma forma de permanecerem na universidade. Estes devem 

estar cursando no mínimo, o terceiro semestre. Caso as vagas não sejam preenchidas por este 

público, os estudantes de pós-graduação, os professores da rede pública estadual e municipal 

poderão participar das seleções para atuarem no projeto, conforme regem os editais 

específicos das IES públicas. Os editais comumente são bem semelhantes, alternando as 

localidades de extensão do curso, número de vagas, por exemplo.  

O Edital UNEB 54/2018 que trata da seleção dos monitores estabelece, no Artigo 

terceiro e seus incisos, os critérios para cada candidato: 

  
3.1 DOS GRADUANDOS  

[...] 

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UNEB ou de 

outras Instituições de Ensino Superior da rede pública;  

b) Estar, no mínimo, no 3° semestre acadêmico do curso;  

c) Não ter sido reprovado na disciplina para a qual concorre à vaga de 

monitor;  

e) Dispor de horário para atuar no turno para o qual está se inscrevendo;  

f) Possuir disponibilidade para participar das reuniões pedagógicas aos 

sábados. 

3.2. DOS PÓS-GRADUANDOS  

[...] 

a) Estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação da UNEB ou 

de outras Instituições de Ensino Superior da rede pública;  

b) Estar frequentando regularmente o curso de Pós-graduação;  

c) Dispor de horário para atuar no turno para o qual está se inscrevendo;  

d) Possuir disponibilidade para participar das reuniões pedagógicas aos 

sábados.  

3.3. DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO  

[...]  

a) Ser preferencialmente licenciado na disciplina para a qual está se 

inscrevendo;  

b) Dispor de horário para atuar no turno para o qual está se inscrevendo;  

c) Possuir disponibilidade para participar das reuniões pedagógicas aos 

sábados. (UNEB, 2018, p. 1-2). 
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O mesmo edital, no Artigo segundo, aponta que as funções dos monitores são: 

 

a) Ministrar aulas presenciais cumprindo rigorosamente o horário escolar; 

b) Planejar situações didático-pedagógicas visando assegurar a aquisição do 

saber pelos alunos;  

c) Elaborar e aplicar exames simulados e material didático da sua área 

específica;  

d) Participar das reuniões de orientação com o Coordenador 

Pedagógico/Professor Especialista de área, que ocorrerão quinzenalmente 

aos sábados;  

e) Participar das atividades complementares – oficinas pedagógicas, aulões, 

seminários, palestras e demais atividades pedagógicas propostas pela 

Coordenação;  

f) Elaborar e encaminhar o Relatório Mensal ao Coordenador 

Pedagógico/Professor Especialista, obedecendo aos prazos estipulados. 

(UNEB, 2018, p. 1).  

 

O Processo de Seleção constitui-se de prova escrita (redação), aula expositiva e 

avaliação do currículo. O pagamento é por hora/aula e o último edital especificava R$ 18,00 

(dezoito reais). Este valor é o mesmo desde 2014, estando defasado e tal circunstância é um 

elemento bastante criticado pelos monitores que manifestam sentimento de insatisfação com a 

defasagem financeira da bolsa. É um dos motivos, sobretudo nos últimos dois anos, que 

repercutiu negativamente na desistência de muitos monitores, fazendo com que a alternância 

seja grande e há casos de municípios do interior que ficam sem os profissionais em 

determinadas disciplinas.  

  

5.5 Supervisor de polo
20

, secretário de apoio escolar, gestor de polo e coordenador 

pedagógico 

 

 As funções supracitadas não constituem objeto central deste trabalho, mas entende-se 

que seja pertinente uma breve discussão. A forma de seleção dos profissionais descritos 

acima, a exemplo dos professores/monitores, ocorre por meio de edital específico das 

universidades estaduais, mantendo diretrizes e requisitos praticamente iguais em todas as IES, 

do estado da Bahia. Tomando como referência o edital da UNEB 52/2018, a função de 

                                                           
20

 Polo é um setor de coordenação administrativa e pedagógica, localizado em um campus de uma universidade 

que desenvolve o UPT. O Polo constitui a sede a qual se vinculam as extensões do curso UPT, localizadas nos 

demais municípios que não conta com o campus universitário. O número de municípios por polo é variável. 

Geralmente os municípios (extensões) são agregados pela distância geográfica da universidade mais próxima. 

Exemplo disso é o polo de Brumado, localizado na UNEB, campus de Brumado, e possui seis extensões, ou seja, 

Aracatu, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Ituaçu, Malhada de Pedras e Caculé.  
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supervisor de polo tem como premissa maior a fiscalização das atividades nos polos dos 

Campi e extensões. Este mesmo edital UNEB 52/2018 estipula o quantitativo de 02 (duas) 

vagas, destacando que as visitas aos polos da capital devem ser semanais, e aos polos do 

interior devem ser periódicas (não ressalta se é mensal ou bimestral, por exemplo). Dentre as 

diversas atribuições, do Artigo quarto, destacam-se: 

  

Realizar visitas nos encontros de formação continuada dos monitores 

promovidas pela Coordenação Pedagógica de Polo e Coordenação 

Pedagógica/Professor Especialista; Encaminhar relatório das necessidades e 

dificuldades dos Polos e dos recursos humanos, sob a sua supervisão; 

Verificar o controle e uso do material didático-pedagógico, material de 

expediente e de limpeza; Encaminhar semanalmente à Coordenação Geral do 

Projeto o quadro síntese com os dados observados e o diagnóstico das visitas 

realizadas; Preencher as Fichas de Avaliação das condições do espaço físico, 

administração do colégio, atuação do Gestor do Polo, atuação do apoio de 

serviços gerais, atuação do Professor / Monitor, presença e participação de 

alunos; Registrar situações de violência interna e externa observadas nos 

locais de funcionamento do Projeto; Registrar no Relatório Mensal, 

considerando cada Polo visitado, os pontos positivos e negativos e apresentar 

sugestões que contribuam com o Projeto (UNEB, 2018b, p. 1-2). 

 

 Geralmente alguns critérios são comuns a todos os cargos para que o interessado se 

candidate à vaga que deseja. Dessa forma menciona-se que é necessário ser funcionário da 

UNEB na função de Analista Universitário, Técnico Universitário ou Cargo Comissionado da 

UNEB com curso Superior, não possuir outra bolsa institucional, ter disponibilidade para 

cumprir a carga horária específica para o cargo e desenvolver as atividades obrigatórias e 

atuar em horários diferentes á função que já desenvolve na instituição.  

A seleção compõe-se de duas etapas: a análise dos documentos obrigatórios (RG, CPF, 

currículo comprovado, diploma de graduação, declarações obrigatórias, por exemplo) e 

análise de títulos cuja análise desta dá-se mediante barema específico do edital de seleção. A 

remuneração da bolsa é no valor de R 1.300,00, por oito meses. A vigência do contrato pode 

ser reduzida, caso o projeto seja interrompido antes, por motivos de diversas naturezas, a 

exemplo de contenção de gastos.  

  No que tange ao cargo de secretário de apoio escolar é de salutar relevância mencionar 

que o edital UNEB 53/2018 delineia sobre requisitos e atribuições do referido profissional. O 

Artigo terceiro especifica que a exigência de formação é apenas ter o Ensino Médio 

concluído. Deve possuir a função de técnico administrativo da universidade ou cargo 

comissionado, além de apresentar as declarações obrigatórias e ter disponibilidade de cumprir 

com as funções e com a carga horária obrigatória. (UNEB, 2018c). O secretário de apoio 
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escolar desenvolve muitas atividades, as quais coadunam para um contato mais direto com os 

estudantes e apoio técnico aos superiores, ou seja, ao gestor de polo e ao coordenador 

pedagógico.  

 Sendo assim, secretaria o gestor e coordenador de polo, providencia a impressão e 

assinatura de documentos obrigatórios, como contratos, frequências e relatórios mensais de 

monitores e equipe de coordenação digita e arquiva documentos, faz o levantamentos de 

estudantes aprovados em processos seletivos, participa de reuniões com monitores e 

coordenadores, orienta os estudantes sobre a isenção e processos seletivos, fornece apoio no 

polo e nas extensões. 

 A seleção é composta de etapa única, por meio da análise documental e curricular. O 

candidato é classificado desde que tenha apresentado a documentação prevista (sendo a 

maioria a mesma do supervisor de polo) e comprove o currículo que atende ao barema do 

edital de seleção. A remuneração da bolsa compreende a quantia supra de R$ 480,00, pelo 

período de oitos meses de vigência do contrato, o qual pode ser reincidido em tempo inferior, 

devido ao encerramento prévio da execução do projeto.  

 O gestor de polo, por sua vez, é o profissional que gerencia técnica e 

administrativamente as ações do projeto no polo do campus e nas extensões do polo. 

Geralmente tem uma grande responsabilidade por acompanhar, com maior aproximação, as 

atividades desenvolvidas pelos coordenadores locais (extensões) e solicitar pontualidade 

destes na entrega de documentos obrigatórios, como diários de classe, relatório mensal do 

monitor, frequência do monitor.  

Este profissional atua em estreita parceria com a coordenação pedagógica e geral do 

projeto, realizando visitas nos colégios (escolas) onde funcionam o projeto, dialogando com 

os diretores regionais de educação dos núcleos de educação a fim de estabelecer parcerias e 

resolver possíveis problemas. Tem a incumbência de reunir com coordenadores locais, 

secretários administrativos, além de elaborar os relatórios mensais referentes ao trabalho 

desenvolvido e enviar à coordenação geral, a relação de alunos cursistas do polo aprovados no 

vestibular das instituições de Ensino Superior. (UESB, 2017; UNEB, 2018d).  

 O Artigo terceiro, do edital 55/2018 da UNEB, estipula que os critérios para se 

candidatar à vaga de gestor de polo são: 

 

Possuir a função de Analista Universitário, Técnico Universitário ou Cargo 

Comissionado da UNEB com curso Superior; Acatar a função conforme 

número de extensões e/ou turmas estabelecidas pela Coordenação Geral do 

Projeto; Não ser beneficiário de outra bolsa institucional; Ter disponibilidade 
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para cumprir carga horária de 04 (quatro) horas diárias no Polo, inclusive aos 

sábados quando necessário; Ter disponibilidade para exercer a função em 

horário não simultâneo as atividades que já desenvolve na UNEB; Não 

possuir pendências de relatórios/atividades na participação anterior no 

Projeto, caso o candidato tenha atuado em alguma atividade do UPT em 

2017. (UNEB, 2018d, p. 1-2).  

 

 A seleção é composta de entrevista e análise de títulos em consonância ao barema 

determinado pelo edital do processo seletivo. Evidente que documentos pessoais e 

declarações de praxe (conforme nas outras funções) devem ser providenciados pelo 

concorrente à vaga. A remuneração da bolsa é de R$ 1.800,00 e a vigência do contrato é de 

igual período as funções descritas anteriormente e com as mesmas condições contratuais.  

 O coordenador pedagógico deve ser um professor vinculado a IES. Este profissional é 

responsável por selecionar os monitores, assim bem como desenvolver atividades de 

formação, planejamento, acompanhamento e avaliação dos monitores, com vistas a garantir a 

qualidade técnica e pedagógica do projeto. Deve realizar visitas aos municípios sob sua 

responsabilidade, desenvolver os simulados, ações de ensino, pesquisa e extensão, elaborar 

relatórios periódicos sobre todas as atividades desenvolvidas. 

 Segundo o edital 57/2018, Artigo terceiro, as condições para se pleitear a vagas são: 

  
Possuir a função de professor do quadro da UNEB.  

Não possuir pendências de entrega de relatórios se já atuou no UPT em anos 

anteriores.  

Não ser beneficiário de outra bolsa institucional.  

Ter disponibilidade para cumprir carga horária de 20 (vinte) horas semanais, 

no Polo e Extensões do Projeto da UPT.  

Ter disponibilidade aos sábados para os encontros de formação continuada 

dos monitores.  

Ter disponibilidade para realizar visitas ao Polo Sede e Extensões, inclusive, 

nos horários de funcionamento das turmas.  

Ter disponibilidade para exercer a função em horário não simultâneo as 

atividades que já desenvolve na UNEB. (UNEB, 2018e, p. 1). 

 

 A remuneração do coordenador pedagógico equivale a uma bolsa mensal de R$ 

1.300,00 durante oito meses, podendo o contrato ser encerrado em tempo inferior, por conta 

de circunstâncias várias, a exemplo do encerramento antecipado do projeto. 

 

5.6 Coordenadores locais 

 

Os coordenadores locais são aqueles que trabalham direta e diariamente nas extensões 

(municípios) onde há o projeto. Para estes não há edital específico, nem tampouco previsão 
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orçamentária de recursos com fim de remuneração, seja pela esfera do governo estadual ou no 

âmbito das universidades. No caso das extensões atreladas à UNEB, por exemplo, os 

coordenadores locais são indicados pelas prefeituras que, ao mesmo tempo, tem a obrigação 

de pagá-los. Pelo fato da IES estabelecerem parcerias com associações de bairros, de 

moradores, de cunho educacional e cultural, aldeias indígenas, estas organizações não 

governamentais (ONGS) indicam este coordenador, sendo responsáveis por sua remuneração.  

 Sobre este profissional não foram encontrados registros na literatura corrente ou na 

legislação, embora seu ofício seja de grande valia para a correta e contínua desenvoltura do 

projeto no município ou comunidade local. Diante dos atributos que lhe são conferidos é 

possível caracterizá-lo como um mobilizador e incentivador da juventude municipal que se 

encontra entre concluintes e egressos do ensino médio. Estes últimos, principalmente, em se 

tratando de municípios interioranos, muitas vezes não se interessam em participar do projeto, 

pois não se sentem capazes e/ou confiantes em prosseguir os estudos para além do ensino 

médio, ou seja, na universidade. Sendo assim, o coordenador, junto à prefeitura ou à ONG e 

com suporte do polo, constrói, previamente, o plano de divulgação do curso, anunciando-o 

pelas escolas estaduais, associações, sindicatos, praças, verbalmente. Divulga também por 

meio dos sites de notícias, redes sociais, rádios comunitárias e veículos equipados com som.  

 O coordenador local auxilia na realização das inscrições dos estudantes, as quais 

ocorrem virtualmente, pelo site da SEC (conforme já explicado antes), em data e horário 

previamente definidos. Seguidamente divulga o processo seletivo para professores/monitores 

e recepciona toda a documentação exigida em edital conduzindo-a ao coordenador de pólo. 

Faz o agendamento, no próprio município, da prova de redação e da aula expositiva em que 

todos os concorrentes a monitores são submetidos em alusão às normativas do edital. Ambas 

as etapas ocorrem, desde sempre, no mesmo dia e são coordenadas pelo coordenador de pólo, 

professor especialista e mais um professor da universidade parceira do projeto no município. 

O resultado do certame é divulgado e caso algum concorrente não atinja a pontuação exigida 

no barema específico, faz-se nova seleção.  

Após este itinerário de atividades, acontece a divulgação da lista dos candidatos 

escolhidos a cursistas, os quais realizam a matrícula apresentando os documentos exigidos, 

originais e xerox, ao coordenador local e preenchem a ficha de matrícula do aluno. No caso de 

desistência, os suplentes são convocados.  

A aula inaugural, mediante diligências do coordenador local, é realizada com a 

presença de todos os monitores e estudantes e é de praxe, ter convidados como chefe da pasta 

educacional do município, funcionário da universidade parceira, autoridade política, diretor 
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do colégio (escola) onde é executado o projeto, ex-alunos que foram aprovados em algum 

processo seletivo vestibular.   

Importa elucidar que ele agencia as trocas de horários das aulas entre os monitores, 

substituição de ausência dos monitores, faz a planilha com a carga horária das aulas de cada 

um, coleta assinaturas nas fichas de frequência diária do monitor, elabora os diários de classe 

para controle de presenças e ausências dos alunos, coleta os relatórios mensais dos monitores. 

Estes documentos são todos entregues à coordenação do pólo que fará os devidos 

encaminhamentos para comprovar as atividades executadas e validar os pagamentos das 

bolsas. 

Como se percebe, infelizmente é um sujeito oculto neste processo até porque não 

significa que esteja disponível somente para tal função e, portanto, tem que conceder suas 

forças físicas e intelectuais com mais afinco para providenciar a documentação exigida, na 

vigência dos prazos prepostos. Constitui-se, pelo explanado, como agente fundamental no 

amplo e contínuo funcionamento do projeto nos municípios.  

 

5.7 Universidade Para Todos em Aracatu 

 

Para a escrita desta seção e subseções foi necessário realizar uma busca em 

documentos que remetem às ações do curso em Aracatu desde o ano de sua implementação, 

2012, até o ano de 2017. Então se realizou uma busca por relatórios que os monitores 

preenchem todos os meses, focando em algumas amostras dos mesmos para abstrair a 

percepção, dificuldades, reclamações, elogios e comentários dos monitores sobre o projeto no 

que tange frequência dos estudantes, tempo de aula, remuneração, metodologia, suporte da 

coordenação.  

Sobre as ações da Associação Comunitária de Arte e Cultura Gameleira dos Machados 

(ASGAM) e coordenação local para fortalecimento do curso, além de consultar os relatórios, 

fez-se necessária a leitura de algumas atas da ASGAM, as quais deliberam atividades. 

Também foi realizada a análise de ofícios com encaminhamentos de demandas, além da 

consulta a fotos que ratificam determinados eventos. Este tipo de material, para Bogdan e 

Biklen (1994), ilustra e substancia a apresentação de maneira que “os dados incluem 

transcrições de entrevistas, [...] fotografias, documentos pessoais, memorandos e outros 

registros oficiais”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

Todos os documentos e dados são relevantes, pois constituem uma cadeia sequencial 

que permite compreender o objeto em evidência. Considera-se a riqueza, variedade e 
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profundidade de informações existentes nestes documentos, respeitando sua forma de registro, 

uma vez que é relevante tanto para compreensão e disseminação dos resultados. E para 

acessar estes registros foi solicitado à direção da ASGAM, a qual autorizou acesso ao material 

para investigação e análise dos documentos. Antes de proceder à leitura e análise do material, 

foi realizada uma entrevista não estruturada com a direção da entidade sobre a trajetória da 

entidade e do projeto UPT no município.  

A seguir, passa-se a apresentar alguns elementos provenientes do trabalho 

investigativo. Salienta-se que as quatro primeiras categorias: a) dificuldades encontradas; b) 

observações relacionadas com o projeto; c) remuneração dos monitores; d) sugestões e 

comentários; resultaram da análise de algumas amostras dos relatórios mensais dos monitores. 

Estas categorias foram as mais reincidentes na análise, portanto, que foram 

escolhidas/selecionadas para a discussão.  

Já a última categoria: e) ações locais de fortalecimento do UPT resultou da entrevista 

não estruturada realizada com a direção da ASGAM e, também, dos dados coletados nas atas 

e ofícios analisados da ASGAM. 

 

5.7.1 Dificuldades encontradas 

 

No ano de 2012, quando o curso foi implementado em Aracatu, os professores 

monitores descreveram, nos relatórios mensais escritos por eles, sobre algumas dificuldades 

referentes à heterogeneidade das turmas, posto que a faixa etária incluía estudantes de 16 anos 

até os 50 anos. Alguns estavam concluindo o ensino médio e outros já tinham terminado há 3, 

7, 15 anos e no intervalo de conclusão até à época de 2012, geralmente, a maioria, não fez 

nenhum curso. Logo, demonstravam dificuldades em compreender os conteúdos, pois muitas 

vezes não se lembravam determinados assuntos que foram ensinados no ensino médio.  

Os monitores, nos primeiros meses de curso, fazem uma espécie de revisão detalhada 

com poucos conteúdos para que parte dos estudantes pudesse relembrá-los e, em seguida, 

trabalhar os demais conteúdos de forma mais rápida, uma vez que é assim que funciona em 

um curso pré-vestibular. 

Em consulta aos relatórios dos anos seguintes, ou seja, de 2013 até o ano de 2017, 

percebe-se que alguns dos posicionamentos dos monitores se mantêm e outros não aparecem 

nas descrições. Ao analisar o ano mais recente, 2017, a heterogeneidade das turmas foi citada 

pouquíssimas vezes. Os monitores destacam também que, em  alguns dias, é mais complicado 

ministrar aulas nos últimos horários, haja vista que os estudantes vão se cansando, sobretudo 
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aqueles que trabalham durante o dia. Alguns vão embora mais cedo, outros cochilam e a aula 

não têm a mesma motivação e interesse igualmente nos primeiros horários.  

 

5.7.2 Observações relacionadas com o projeto 

 

Na análise dos relatórios mensais dos monitores, destacou-se que desde 2012 até o ano 

de 2018, enquanto pontos positivos: a parceria com o Colégio Estadual Coronel Cândido 

(espaço onde ocorrem as aulas todos os anos), uma vez que a direção disponibilizou uma sala 

para a realização das aulas; o compromisso da coordenação municipal e do polo e a liberdade 

de preparar as aulas, mediante a experiência acumulada. A motivação dos estudantes, 

sobretudo, nos primeiros meses é algo que anima os monitores a desenvolverem aulas cada 

vez mais interessantes. 

As maiores queixas relacionam-se com o material didático, ou seja, o módulo, o qual 

apresenta conteúdo bastante reduzido, a exemplo de erros de sequência de conteúdos e 

respostas incorretas de algumas questões. O tempo da hora/aula no período noturno é 

pequeno, ou seja, entre 30 e 40 minutos, não sendo possível adiantar muito o conteúdo, o qual 

fica muito fragmentado para as próximas aulas. No período diurno as aulas, geralmente, 

duram 50 minutos. 

Na leitura dos relatórios mais recentes, ou seja, 2017, houve pouquíssimas 

considerações, pelos monitores, das dificuldades com o módulo, embora permaneça o mesmo 

desde 2012. Isso, possivelmente, seria explicado pelo fato de que os monitores, na maioria, 

são os mesmos desde o início do projeto (em 2012) e com a prática e experiência já 

desenvolvem metodologias e estratégias, também, com outros materiais didáticos. 

A incerteza de não ter à disposição um aparelho data show para realizar aulas mais 

atrativas, é um ponto negativo. Este equipamento é emprestado pelo Colégio, porém, é de uso 

prioritário dos professores do Colégio. Então, quando um professor, que pertence a esta 

instituição citada, pretende utilizar o aparelho, o monitor do UPT não utiliza. O atraso na 

entrega de módulos e camisas foi reincidência de reclamação até o ano de 2015, pois a partir 

de 2016 estes materiais foram entregues aos estudantes no início do curso. 

El determinados anos destacados aqui, os coordenadores pedagógicos não foram muito 

bem avaliados, pois apareciam pouquíssimas vezes nas extensões e não apresentavam muitas 

sugestões de trabalho para os monitores.  Neste período intervalar, porém, há exceções de 

avaliações positivas destes profissionais, pois, de acordo os relatórios, promoveram bastantes 

reuniões, indicavam leituras, estratégias para desenvolver as aulas, organizavam intercâmbios 
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com monitores de outros municípios para trocar experiências. No ano de 2018 as aulas 

iniciaram em julho, houve atuação da coordenação pedagógica de forma regular, foram 

distribuídos uniformes, mas não foram distribuídos módulos. 

As aulas entre 2012 e 2014 iniciaram em maio, no ano de 2015 iniciaram no mês de 

junho, nos anos de 2016 e 2017, em julho e em 2018, em junho. Durante este período 

intervalar, até 2017 o encerramento das aulas do curso UPT sob a coordenação da UNEB 

encerraram em meados de dezembro. Já em 2018, o encerramento deu-se em novembro 

(especificamente no dia 30). Este episódio foi justificado pela data de realização do processo 

seletivo vestibular da UNEB, ocorrido em 02 e 03 de dezembro de 2018, logo não seria viável 

prosseguir com as aulas do curso cuja coordenação fosse da UNEB. Estas datas são 

consideradas tardias pelos monitores, uma vez que apontam, como ideal, o início das aulas a 

partir de fevereiro ou março, a mesma época que inicia o ano letivo nas escolas públicas. Os 

estudantes teriam mais benefícios, em termos de acompanhar os conteúdos e se prepararem 

para o ENEM e processos seletivos. Ao consultar os relatórios dos monitores e editais do 

curso UPT, constatou-se que, na maioria das edições, as aulas iniciavam a partir de junho, 

conforme se percebe na tabela a seguir. 

 

Tabela 01 - Cronograma de atividades do curso UPT por ano - 2012 até 2018 

Ano Inscrições Matrículas Início das aulas          Diferença em dias
21

 

2012 10 a 20/04 Duas semanas seguintes 28/05 -------- 

2013 30/04 a 10/05 Duas semanas seguintes Nada Consta
22

 -------- 

2014  25/03 a 01/04 Duas semanas seguintes 26/05 2 dias antes 

2015 06 a 14/05  Duas semanas seguintes 08/06 11 dias depois 

2016 17 a 24/05 Duas semanas seguintes 05/07 38 dias depois 

2017  01 a 08/06 Duas semanas seguintes 10/07 43 dias depois 

2018 16 a 23/05 Duas semanas seguintes 05 ou 11/06 08 ou 14 dias depois 

Total     

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), a partir dos editais do curso UPT. 

  

Levando em consideração o ano de 2012 para comparar com os demais, não foram 

encontrados registros referentes ao ano de 2013 sobre o início das aulas. Entretanto é possível 

                                                           
21

 A diferença de dias tem como data de referência o ano de 2012, período de implementação do curso em 

Aracatu, levando em consideração a referida data para calcular a diferença de dias em que iniciaram as aulas do 

curso, sendo antes ou depois. Salienta-se que o início das aulas deu-se, em toda a Bahia, nos mencionados 

períodos.  

22
 Não foram encontrados registros sobre o início das aulas no ano de 2013. 
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deduzir que neste último ano as aulas iniciaram mais tarde, uma vez que as inscrições também 

ocorreram em período diferente (e posterior) de 2012. Em 2014 a execução das aulas teve seu 

início em data anterior à de 2012, ou seja, 2 dias antes. Nos anos de 2015, 2016 e 2017, o 

começo das aulas foi em datas posteriores a 2012, respectivamente 11, 38 e 43 dias. Já em 

2018, consta no calendário para que as aulas comecem dia 05 ou dia 11 de junho, após 8 ou 

14 dias, em comparação com 2012.  

Este tempo de atraso no início das aulas não é compensado no fim do ano, uma vez 

que o encerramento do curso, anualmente, ocorre em, no máximo, 15 de dezembro. As aulas 

aos sábados são apontadas como sugestões para compensar o começo tardio das aulas, 

podendo ser mais recreativas, dinâmicas, com simulados. Porém foi reduzida a carga horária 

de aulas aos finais de semana, a partir de 2016, por orientações da coordenação geral, sob a 

justificativa de que o governo estava reduzindo gastos. Por outro lado, o público estudantil 

apresenta frequência baixa aos sábados.  

 

5.7.3 Remuneração dos monitores 

 

Os registros dos relatórios apontaram como um ponto que precisa ser revisto, o valor 

da bolsa por hora aula, que é baixo, uma vez que são muitas atividades para serem executadas. 

Além de ministrar aula, é necessário elaborar os planos de aula, preencher o diário de classe 

do aluno, registro de frequência diária do monitor, relatório mensal do monitor e planilha de 

aulas do monitor. Há reclamações de que a burocracia com os papéis consome muito tempo e 

a quantidade paga por hora aula é pouca. 

Ao consultar os editais para seleção de monitores
23

, das universidades estaduais, no 

período de referência de 2012 até 2018, os valores são os seguintes: R$ 15,00 nos anos de 

2012 e 2013; R$ 18,00 nos anos de 2014 até 2018. Neste último intervalo de cinco anos o 

valor permaneceu o mesmo, o que de fato pode ser considerado como baixo e com defasagem, 

uma vez que, anualmente, ocorrem reajustes de preços em todos os itens e serviços, todavia 

não ocorreu reajuste na bolsa paga aos monitores.  

Além disso, o pagamento é efetuado com atrasos que variam de 2 até 4 meses. A 

remuneração era mais demorada nos primeiros anos. Já a partir de 2016 o acúmulo de meses 

em atraso diminuiu e, em geral, passou a ter regularidade nos pagamentos. Outro fato que 

                                                           
23

 Estes editais são organizados e publicados pelas universidades que executam o projeto do curso pré-vestibular 

Universidade Para Todos, uma vez que esta tarefa é de responsabilidade das mesmas, conforme determinado 

pela Secretaria de Educação da Bahia.  
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repercutiu sobremaneira no descontentamento dos monitores em relação aos valores foi a 

redução de uma turma do curso no município, em 2016, o que significa redução de hora aula e 

evidentemente do valor final da remuneração. Nos anos anteriores todos os editais da 

Secretaria de Educação da Bahia registravam 100 vagas para o município, as quais eram 

divididas em duas turmas de 50 alunos cada. Todavia em 2016, o edital disponibilizou 

somente 50 vagas, correspondendo a uma turma.  Desta forma, os monitores passaram a 

ministrar metade das aulas que executavam antes, logo o valor do pagamento também 

reduziu. 

 

5.7.4 Sugestões e comentários  

 

Dentre as sugestões mais reincidentes nos relatórios analisados está o agendamento de 

aulas aos sábados para revisar conteúdos, principalmente, para estudantes que estão com 

maiores dificuldades. Neste dia é sugestivo que se façam atividades mais lúdicas e dinâmicas, 

uma vez que a frequência é menor. O aumento do valor da hora aula é muito cobrado em 

consonância com a redução de exigência burocrática, através do preenchimento de diversos 

formulários, como requisito para receber o pagamento.  

Outras sugestões que foram mencionadas nos relatórios destacam-se: a maior 

divulgação das inscrições para que mais pessoas façam a inscrição; firmar mais parcerias 

visando a realização de eventos extraclasse; estabelecer, no calendário letivo, o início das 

aulas entre fevereiro ou em março. Essas são possíveis estratégias para motivar a permanência 

dos estudantes no curso, diminuindo a evasão. A existência de um aparelho data show, assim 

como uma máquina de xerox ou uma autorização da coordenação (seja local ou da 

universidade) para reproduzir xerox, contribuiria para o melhor desenvolvimentos das 

atividades dos monitores.  

Diante dos problemas apresentados e sugestões apontadas nos relatórios analisados o 

curso pré-vestibular Universidade Para Todos tem oferecido perspectivas para os estudantes 

buscarem o ingresso ao ensino superior, o que é uma evolução para o município uma vez que 

a maioria da população, de classe baixa, não tem condições de pagar por um curso privado. 

As estratégias e ações desenvolvidas (as quais serão elencadas em seção posterior) motivam 

grande parte do alunado a permanecer no curso até o fim do ano e a realizar o ENEM e vários 

processos seletivos de instituição de Ensino Superior, a exemplo da UNEB e da UESB.  

 

 



124 
 

 

5.7.5 Ações locais de fortalecimento do UPT 

 

Algumas das atividades que foram desenvolvidas neste período de 2012 até 2017 

merecem destaque, uma vez que colaboraram para o bom desenvolvimento e fortalecimento 

do curso UPT, conforme entrevista não estruturada realizada com a direção da ASGAM, 

análise das atas, fotografias e ofícios da ASGAM. 

O primeiro ano (2012) teve ênfase no constante diálogo com os monitores no sentido 

de desenvolver as metodologias das aulas, de “descobrir” como atuar no UPT. A coordenação 

local mantinha o intercâmbio entre a coordenação administrativa da UNEB, os monitores e 

estudantes a fim de sanar dúvidas e orientar enquanto a regras, ao preenchimento de 

formulários, de relatórios.  

Houve uma grande preocupação, justamente por não conhecer previamente o projeto 

do curso UPT, no atendimento pontual dos procedimentos burocráticos, entrega de 

documentos, registro em listas de presença, em atas, em fotos e vídeos de ações como entrega 

de módulos, entrega de uniformes, aulas, visitas da coordenação da UNEB. O teor qualitativo 

sempre esteve em foco, já que é necessário para a compreensão e evolução dos estudantes no 

decorrer das aulas. Ocorreu um grande acompanhamento dos alunos na ocasião de realizar as 

inscrições do ENEM e do vestibular da UNEB, pois o atendimento às exigências em termos 

de números era e ainda o é considerável para a apresentação de resultados e continuidade do 

projeto no município.  

Cada professor, mesmo inexperiente no projeto e em cursos pré-vestibulares, se 

dedicava ao máximo para corresponder com o público alvo (estudantes) que demonstrava 

ansiosa pelas aulas e com vontade de ingressar ao Ensino Superior.  

Em 2013 inicia-se o estabelecimento de parcerias com a prefeitura, dentre as quais 

menciona-se o fornecimento de um transporte gratuito para estudantes do Povoado  da Pedra, 

região bastante povoada e distante da sede cerca de 40 quilômetros. O veículo era pequeno, 

modelo caravana, que conduzia entre seis e sete estudantes apertadíssimos. Isso serviu de 

motivação para os demais estudantes da sede, uma vez que percebiam nos estudantes da zona 

rural o desejo de estudarem e assiduidade nas aulas.  

Neste mesmo ano o grupo de professores e membros da ASGAM organizaram o I 

Seminário de Diálogos entre Vestibulandos e Acadêmicos, o qual ocorreu no auditório da 

secretaria municipal de educação. O evento discutido pelos entes acima citados e consta na ata 

da ASGAM que se pretendia: 
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A troca de saberes e relatos de experiências por parte dos acadêmicos e para 

tanto pensou-se nas seguintes ações: a) na programação, o Professor Ademir 

Pereira Santos, renomado Autodidata para relatar suas experiências 

educacionais e aconselharem os estudantes a trilharem caminhos 

proveitosos; b) o estudante de Licenciatura em Química pela Universidade 

de Coimba, em Portugal, fez intercâmbio na Alemanha, foi finalista do 

Programa Raul Gil, da rede Record, é de Brumado, Joel Augusto, para falar 

de suas vivências; d) haverá vídeo, dinâmica, diálogos, música ao vivo e 

certificação; d) haverá coquetel; d2) todos os professores/monitores e 

associados convidarão amigos, autoridades diversas; e) também será feito 

um cartaz de divulgação e gravado um texto para divulgar em rádio e carro 

de som.  (ATA ASGAM, 2013, n.10, p. 10). 

 

Os convidados descritos palestraram sobre a sua significativa trajetória educacional, a 

importância dos estudos, as estratégias de estudo, relataram suas experiências de vida e como 

é o ambiente universitário. Além do mais, esclareceram dúvidas do público presente. Não 

apenas estudantes do curso UPT participaram deste seminário, assim como estudantes do 

ensino médio do 1º ao 3º ano, graduandos, autoridades políticas e eclesiais, representantes de 

associações e sociedade civil de maneira geral. É importante registrar que houve entrega de 

certificados aos participantes, pois a organização do evento considerou essencial para atrair 

um público maior. 

Ademir Pereira Santos, docente aposentado, ex-diretor escolar e ex-secretário 

municipal de educação, foi um dos palestrantes, conforme registrado em ata. Além de expor, 

com conhecimento de causa, o percurso da educação municipal, fez uma abordagem 

comparativa das dificuldades na época em que era estudante em relação às dificuldades atuais. 

Chamou a atenção para a necessidade de dedicação aos estudos e descontraiu a plateia com a 

declamação de cordéis autorais.  

Joel Augusto Moura Porto foi o segundo e último palestrante do evento. Ele, na época 

era estudante de Química, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), campus de Salvador e 

natural da cidade vizinha, Brumado. O jovem estudante resgatou parte de sua trajetória, 

delineando sobre seu antigo intercâmbio na Alemanha pela instituição Rotary Club. E naquele 

ano de 2013 fazia um segundo intercâmbio, sendo este em Portugal e pelo Programa de 

Licenciaturas Internacionais (PLI) que se dava entre a UFBA e a Universidade de Coimbra 

(Portugal). Na oportunidade explanou sobre as possibilidades de ingressar no Ensino 

Superior, apontou os tipos de bolsas (auxílio transporte, auxílio moradia, iniciação científica, 

etc) ofertadas pelas universidades para que os estudantes permaneçam e concluam a 

graduação.  
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O ano de 2014 foi marcado por três ações significativas, a saber: o fornecimento, pela 

prefeitura, de um transporte público para estudantes do Povoado de Salinas; o evento 

“Conhecendo a estrutura Universitária”; e a exibição do filme “À beira do caminho
24

”, 

cobrado pelo vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

O transporte contemplava cinco estudantes, todavia como houve desistência da 

maioria, a prefeitura, optou por cancelar esta ação, uma vez que, segunda a mesma, o custo 

era alto pela quantidade de alunos que continuava a frequentar. Mesmo com bastante 

negociação entre a ASGAM e o prefeito, o transporte foi suspenso após dois meses de 

atividade.  

No que tange ao evento “Conhecendo a estrutura universitária”, a coordenação da 

equipe administrativa do UPT do polo Brumado, convidou para a palestra “Educação e 

mudança social: desafios e perspectivas”, no campus da UNEB de Brumado, envolvendo a 

participação de todas as extensões. O convite apontou outras atividades, a exemplo da 

apresentação da estrutura universitária no âmbito da infraestrutura (laboratório de informática, 

biblioteca, salas de aula, auditório) e da organização pedagógica (setor acadêmico, 

organização dos semestres), além de explanar sobre dicas do ENEM, esclarecer dúvidas 

referentes as inscrições do processo seletivo vestibular da UNEB. 

A exibição do filme “À beira do caminho” deu-se por conta de que um jovem 

estudante de jornalismo da UESB que desenvolvia um projeto de extensão do curso e se 

disponibilizou a exibir e comentar o longa-metragem, gratuitamente. O comentarista fez uma 

análise que contemplava possíveis pontos a serem exigidos no processo seletivo da UESB. Os 

estudantes, no ensejo do momento, fizeram diversos questionamentos sobre macetes e 

organização das questões sobre filme no vestibular da UESB. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Estreado em 2012, com roteiro de Patrícia Andrade; direção de Breno Silveira. Trata do encontro de um 

caminhoneiro solitário com um menino que perdeu a mãe e está indo para São Paulo a procura do pai que não 

conhece. Mais informações sobre a obra em: <https://www.cinepipocacult.com.br/2012/08/a-beira-do-

caminho.html>. Acesso em 28 jun. 2018. 

https://www.cinepipocacult.com.br/2012/08/a-beira-do-caminho.html
https://www.cinepipocacult.com.br/2012/08/a-beira-do-caminho.html
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Fotografia 01 – Exibição do filme À beira do caminho, em 2014. 

 

Fonte: Arquivo ASGAM (2014). 

 

No que se refere ao ano de 2015, a ação que se sobressai concerne ao transporte 

público, garantido pela prefeitura, para conduzir um grupo de estudantes do Povoado de 

Piabanha que é o maior do município, localizado há 30 quilômetros da sede. O ofício da 

ASGAM de Nº 10/2015, encaminhado ao prefeito e assinado pelos estudantes que residem em 

Piabanha, solicitando o transporte público, justifica o seguinte: 

 

Nós, estudantes da região de Piabanha, interessados em cursar o Pré-

Vestibular Universidade Para Todos (UPT) e cientes que em sua plataforma 

de governo a educação é uma prioridade, somado ao histórico de que tem 

custeado nos últimos dois anos os transportes da região da Pedra e Salinas 

para estudantes estudarem neste citado curso, solicitamos, encarecidamente, 

que forneça o transporte para estudarmos no UPT, neste ano de 2015. 

(OFÍCIO ASGAM, 2015, n.10, p. 01).   

  

Contém assinatura de 16 estudantes que pretendem estudar no curso UPT e por isso foi 

disponibilizado um micro-ônibus. Após cerca de 2, 3 meses metade dos estudantes, acusando 

cansaço com a viagem, desistiram. Logo, a gestão municipal, assim com fez em 2014, 

cancelou o transporte, alegando que o custeio era alto para beneficiar poucos estudantes.  

O aulão UPT e a super aula de redação constituíram atividades com maior ênfase em 

2016. O primeiro foi promovido pela coordenação do pólo, em parceria com as extensões dos 
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municípios, ocorrendo no campus da UNEB, em Brumado. A dinâmica do evento compôs-se 

de músicas, brincadeira de passa ou repassa, atividades em grupos para solucionar exercícios. 

 

Fotografia 02 – Aulão UPT realizado em Brumado-BA, em 2016.

 

Fonte: Coordenação UPT polo Brumado (2016). 

 

Já a “Super aula de redação”, organizada pela ASGAM e coordenação local do UPT, 

objetivou revisar as principais técnicas de redação, elencando possíveis temas que poderiam 

estar presentes na redação do ENEM. Foi ministrada por pelos professores de redação e 

literatura, no primeiro momento.  

Na segunda parte, a ex-aluna do curso UPT, Beatriz Sousa Coelho, assumiu o 

comando da aula. Ela fez 980 pontos na redação do ENEM do ano de 2014 e estava cursando 

a graduação em Agronomia, pela UESB. Sua presença foi muito marcante, pois explicou 

sobre o tema da redação do ENEM de 2014, como utilizou os argumentos para defender suas 

ideias, não contrariar os direitos humanos e apropriar de uma estilística de linguagem 

apropriada para o tema. Além do mais apresentou a vista pedagógica de sua redação que é a 

correção da banca do ENEM mediante as competências exigidas.  
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Fotografia 03 – “Super aula de redação”, em 2016. 

 

Fonte: Arquivo ASGAM (2016) 

 

No ano de 2017, conforme relatado pela direção da ASGAM e fotos cedidas pela 

mesma, a aula inaugural foi diferente em relação às dos anos anteriores, haja vista que 

estiveram presentes quatro ex-alunos do curso UPT, os quais concluíram ou estavam cursando 

a graduação.  

Dentre eles: uma graduanda em Letras Vernáculas na UNEB, de Brumado; um 

cursando Técnico em Edificações no IFBA, de Brumado; um graduado em Administração, 

pela UESB, de Vitória da Conquista e cursando Direito na UNEB, de Brumado e uma 

discente de Engenharia Civil pela Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), de Vitória 

da Conquista. Todos esses universitários falaram da importância do curso UPT em suas vidas, 

enfatizaram a necessidade de dedicação diária aos estudos e prosseguirem tentando, pois nem 

sempre se consegue a aprovação na primeira tentativa, ou seja, no primeiro ENEM ou 

vestibular.  

A direção da ASGAM informou ainda que, em 2017, foi realizada uma vista à UESB 

de Vitória da Conquista
25

. A ASGAM e a coordenação local do UPT, por meio de contatos 

                                                           
25

 Aracatu: estudantes do curso Pré-Vestibular Universidade Para Todos visitaram a UESB. Disponível em: 

<http://www.agorasudoeste.com.br/noticias/29753-2017/12/20/aracatu-estudantes-do-curso-prevestibular-

universidade-para-todos-visitaram--uesb>. Acesso em 20 out. 2018. 

http://www.agorasudoeste.com.br/noticias/29753-2017/12/20/aracatu-estudantes-do-curso-prevestibular-universidade-para-todos-visitaram--uesb
http://www.agorasudoeste.com.br/noticias/29753-2017/12/20/aracatu-estudantes-do-curso-prevestibular-universidade-para-todos-visitaram--uesb
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telefônicos e e-mails, agendaram a visita nas instalações da instituição.  No primeiro momento 

foram recepcionados por Wanderson Oliveira, estudante do curso de Física, o qual é 

conterrâneo e apresentou a Residência Universitária, mantida pela UESB, além de explicar o 

processo para conseguir uma vaga na mesma. Posteriormente, Wanderson e Beatriz Coelho, 

ex-aluna do curso UPT e cursa Agronomia, conduziram a todos ao Laboratório de Caprinos e 

ao Laboratório de Águas. No primeiro, tiveram a oportunidade de compreender o processo de 

melhoramento de rebanhos, armazenamento da comida, pesquisas para produção de 

vermicidas. Já no Laboratório de Águas, foi explanado sobre as análises da dureza, pureza e 

demais condições que permitem ou não o consumo humano. 

Funcionários que atuam na sala da Comissão permanente de Vestibular (COPEVE) 

entregaram provas de processos seletivos vestibulares de anos anteriores e direcionou a turma 

para o sistema de rádio e TV educativas da UESB, onde foi possível conhecer os estúdios da 

rádio e da TV, os processos de preparação, edição, gravação. 

 Os estudantes conheceram a sala do Programa de Assistência Estudantil (PRAE), 

onde os profissionais do setor explicaram acerca dos editais do PRAE que concedem bolsas 

financeiras, auxílio xerox, cursos livres, kit odontológico gratuitamente aos estudantes que 

têm o perfil para tanto. Além disso, é possível emprestar notebooks, custear viagens nacionais 

e internacionais aos discentes.  

É fundamental frisar que algumas ações se fizeram comuns em todo este período 

intervalar anteriormente descrito, a exemplo da aplicação de simulados, sendo dois por ano. 

Um simulado da responsabilidade da ASGAM e coordenação local e outro elaborado pelo 

pólo de Brumado. As respectivas premiações dos alunos que tiveram melhor pontuação nos 

simulados são de incumbência da ASGAM e coordenação local.  Anualmente os monitores 

dialogam com desistentes para retornarem às aulas e no encerramento do ano letivo ocorre 

uma confraternização. 
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6  SENTIDOS ATRIBUÍDOS POR ESTUDANTES EGRESSOS AO CURSO PRÉ-

VESTIBULAR UNIVERSIDADE PARA TODOS DE ARACATU-BA 

 

A construção deste capítulo se pauta nas análises das entrevistas com egressos do 

curso UPT, que estão cursando o nível superior. Objetiva-se identificar os sentidos que eles 

atribuem à formação que receberam no curso e quais contribuições do curso para 

ingressassem ao ensino superior. Estes egressos relataram sobre a metodologia das aulas, o 

material didático, motivação para prestar os exames vestibulares e ENEM. Além disso, 

descreve-se sobre o contexto social e trajetória escolar dos sujeitos. 

A investigação seguiu os pressupostos de Bogdan e Biklen (1994) de maneira que a 

abordagem atendeu aos princípios éticos, preservação da identidade e o respeito ao ambiente 

natural dos sujeitos. O processo investigativo foi efetuado com uma conversa que instigou os 

sujeitos a falarem abertamente sobre suas experiências, de maneira que no decorrer do dialogo 

as categorias e/ou códigos foram identificados.  

 

6.1 A rotina dos estudantes no período de realização do curso UPT 

 

 As entrevistas constituem um vasto material de análise das quais foram feitos recortes 

mediante a pertinência com a temática da pesquisa. Os (as) depoentes relataram questões que 

muitas vezes se imbricam, outras vezes apresentam divergências, conforme a perspectiva e 

percepções de cada indivíduo.  

 Conforme foi traçado o perfil dos sujeitos entrevistados na seção 1.5.1, do capítulo I 

sobre a metodologia, todos advém de escolas públicas durante toda a educação básica, são 

filhos de agricultores, professores, servidores públicos, empregadas domésticas, pedreiros, 

entre outros. 

Alguns residem na sede e outros na zona rural, sendo que os últimos necessitam se 

deslocar diariamente para a sede com vistas a estudarem no curso pré-vestibular Universidade 

Para Todos. A maior parte cursou o UPT ao mesmo tempo em que cursou 3º ano do EM, nos 

turno noturno e matutino (às vezes vespertino), respectivamente. Poucos já tinham concluído 

o Ensino Médio em anos anteriores à realização do curso UPT. 

 

Marcos: Em 2013 eu estudava o 3º ano do Ensino Médio pela manhã e o 

cursinho à noite. Na segunda-feira eu saia da fazenda, ia para a cidade, 

levava meu almoço e ficava na casa de um parente até quarta-feira. Na época 

eu não tinha moto para ir embora à noite e nem transporte público à noite. 
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Então ficava com um parente. Quinta e sexta eu ia embora no transporte 

escolar ao meio dia, pois não dava para ficar a semana inteira na cidade. 

  
Paula: Fiz o cursinho em 2012, 2013 e 2016. Quando eu estava estudando o 

3º ano do Ensino Médio, em 2012, me mudei para a sede da cidade, morando 

na casa de uma tia. Estudava pela manhã o 3º ano, à tarde trabalhava em uma 

padaria para custear as despesas e à noite cursava o pré-vestibular 

Universidade Para Todos. 

 

Bruna: Cursei o UPT em 2016, quando também cursava o 3º ano do EM. 

Neste ano, diariamente acordava às 5:30 para viajar de casa (zona rural) até a 

sede e cursar o EM, retornava à fazenda por volta das 12:00. Se dirigia à 

sede novamente às 18:00 para cursar o UPT, retornando para casa às 22:00. 

 

Larissa: Desde 2012 morava e ainda moro com minha irmã na cidade. Neste 

ano, pela manhã, eu cuidava de meu sobrinho. No período da tarde fazia o 3º 

ano do Ensino Médio e durante a noite cursava o Universidade Para Todos. 

Era muita correria, mas valeu a pena o esforço.  

 

Ravena: Sempre residi na zona urbana com minha mãe. No ano de 2012 

estava cursando o 3º ano do Ensino Médio, no turno matutino. Pela tarde 

fazia os trabalhos da escola, estudava as provas. Já durante a noite realizava 

o curso pré-vestibular. O mais complicado, na época, foi a pressão para 

passar no vestibular. O desgaste era mental, pois eram muitos assuntos para 

estudar. 

 

 Percebe-se que a maioria dos estudantes do curso UPT são aqueles que cursam o 3º 

ano do Ensino Médio, sendo os que têm maior interesse pelo ingresso ao Ensino Superior. As 

falas de Marcos, Paula, Bruna, Larissa e Ravena, demonstram que houve uma dedicação 

significativa para conciliar os estudos nas duas modalidades de curso. Em algumas situações é 

preciso fazer escolhas com vistas a conseguir se manter nos dois cursos, ainda que seja 

parcialmente, como é o caso de Marcos que necessitou optar por estudar no UPT somente três 

dias da semana, uma vez que não queria ficar muitos dias da semana na casa do parente. As 

escolhas destes estudantes, conforme Bourdieu e Champagne (2003), possibilitaram que eles 

se familiarizassem mais com o capital cultural, traduzido em conteúdos de exames 

vestibulares, com o propósito de obterem a aprovação nos referidos exames. A dedicação de 

uma jornada maior e intensa, de dois e até três turnos de estudos, revela também que os 

estudantes têm consciência dos problemas e defasagem da escola pública, e, portanto, tomam 

a atitude de persistir na referida jornada.  

 Outros estudantes precisam trabalhar para custear suas despesas e/ou contribuir nas 

despesas familiares. Paula trabalhava em uma padaria, enquanto Larissa trabalhava cuidando 

de seu sobrinho. “Os brasileiros entram no mercado de trabalho em média muito jovens, e 

frequentemente combinam estudo e trabalho ao mesmo tempo”. (PRATES; COLLARES, 
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2014, p. 119). Geralmente os estudantes são de famílias de baixa renda, de famílias mais 

desprovidas e não detém recursos financeiros, ou seja, capital econômico para investir na 

formação cultural, educativa, dos filhos. (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2003). Logo, os 

filhos precisam trabalhar para adquirirem os proventos necessários à manutenção e/ou 

pagamento dos estudos terciários e às vezes básicos, como é o caso do Ensino Médio. Os 

jovens trabalham também para satisfazer suas necessidades pessoais com as vestimentas, 

frequentar festas, viajar, comprar seus produtos de beleza e estética.  

 Há também quem retome os estudos, com desejo de conseguir a aprovação no 

processo seletivo vestibular, muitos anos após ter concluído o Ensino Médio, como 

explicitado a seguir, por Andressa. As motivações para tanto são de natureza variada. Ora 

deve-se ao fato de acreditar que um título da educação terciária possibilitaria maior facilidade 

no acesso ao emprego, ora por ter ciência de que tal título facilitaria aquisição de maiores 

rendimentos financeiros. 

 

Andressa: Concluí o Ensino Médio em 2006 no estado de São Paulo. De 

2006 até 2011 fiz cursos de manicure, pedicure e cabeleireira. Trabalho com 

isso. Neste período nem realizei nenhum vestibular. Retornei para a Bahia 

em 2010 e por influência de uma tia que é professora, participei do curso 

UPT em 2012 e em 2013. Fiz o vestibular da UNEB em 2013 e fui aprovada 

para Letras Vernáculas.  

 

 A jovem relatou que trabalha na área de estética e beleza, que é uma atividade de 

serviço autônomo, não constituindo rendimentos fixos ao final de cada mês. Os rendimentos 

podem ser maiores ou menores a cada mês, pois a oscilação é comum por conta da quantidade 

de clientes que procuram o salão mensalmente. Assim, Andressa, desejosa de cursar o Ensino 

Superior, obter um diploma, melhorar a carreira, e, influenciada por um familiar, decide 

retornar aos estudos.  

O fato de a estudante 1, ter retomado os estudos, após muitos anos, é destacado por 

Prates e Colares (2014, p. 114), haja vista que “um número cada vez maior de indivíduos mais 

velhos, já no mercado de trabalho [...] estão voltando aos bancos escolares com o objetivo de 

melhorar a própria carreira com a aquisição de novas credenciais”. Neste sentido, os mesmos 

autores ressaltam que o aumento de oportunidades de preparação educacional, a exemplo do 

aumento de vagas nas IES, tem influenciado os indivíduos a buscarem melhor qualificação. 

Andressa registrou que, por “influência de uma tia que é professora, participei do curso 

UPT em 2012 e em 2013”. O membro familiar, sendo docente, detém maior nível de capital 

cultural, de conhecimentos científicos, mais experiência de vida, pois detém nível superior e 
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certamente argumentou para a sobrinha sobre os benefícios de realizar um curso pré-

vestibular, a convencendo para tanto. As pessoas, geralmente, têm referências de entes 

familiares e amigos, no que tange ao mais variados assuntos, como confidenciarem a vida 

amorosa, ouvirem conselhos sobre as escolhas da carreira profissional, do prosseguimento aos 

estudos e que área poderia/deveria seguir. 

 

6.2 Motivação para permanecer no curso durante todo o ano, metodologias das aulas, 

contribuições do curso 

 

As jornadas de trabalho e estudo que constituem a maior parte do dia, ou seja, manhã, 

tarde e à noite (pelo menos até às 22h), provocam um grande cansaço físico e mental nestes 

estudantes. Estes cansaços vão se tornando mais intensos no decorrer do ano, o que poderia 

provocar a desistência de determinados cursistas.  Contudo, os depoentes em suas 

explanações, destacaram que não desistiram e o que os motivaram a prosseguirem no curso 

até o seu término anual.  

 

Marcos: Os tipos de colegas influenciam bastante. Um colega motivado 

aumenta a perspectiva. Via os alunos da fazenda Pedra, cerca de 30 

quilômetros da sede, que vinha para estudar, todos os dias. Todos muito 

empenhados, então me inspirava. Tinha que dedicar mais.  

 

 As afiliações com determinados colegas contribuem para que o estudante deseje 

continuar no curso. Assim, Marcos, salienta que os alunos da Pedra (zona rural) que se 

locomoviam, diariamente, mesmo com uma distância bem considerável, transmitia motivação 

para ele. O esforço e a dedicação são exemplos que devem ser seguidos. Neste âmbito é 

cabível inferir que alguns estudantes não têm interesse, vão para a aula apenas para brincar, 

não levando a sério o curso pré-vestibular. Dessa forma acabam, também, influenciando 

outros colegas a participarem das brincadeiras, resenhas, das diversões.  

 

Marcos: Teve o I Seminário de Diálogos entre Vestibulandos e 

Acadêmicos que estive participando da mesa e fiquei muito feliz. 

Senti que tinha potencial.  

   

No fragmento textual acima o Marcos relembra um evento organizado pela 

coordenação Local do curso em parceria com a Associação Comunitária de Arte e Cultura 

Gameleira dos Machados (ASGAM). Este evento foi delineado no capítulo IV sobre item 
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4.6.5 referente ações locais de fortalecimento do UPT em Aracatu. De todo modo, retomando 

brevemente, a atividade envolveu cursistas do UPT, estudantes de todos os anos do Ensino 

Médio, sociedade em geral, com palestrantes locais e regionais com larga experiência 

educacional e com experiência em intercâmbios internacionais universitários.  

Ao relatar que “estive participando da mesa e fiquei muito feliz”, percebendo que 

“tinha potencial”, o jovem suspira, manifesta um sorriso alegre. É possível compreender que 

sua fala denota satisfação por compor a mesma do evento. Obteve o reconhecimento da 

organização sobre sua importância como integrante da mesa, especificamente como um 

palestrante. Percebe-se que o empenho pregresso e atual do jovem, a dedicação aos estudos 

foram basilares para que fosse um dos convidados para palestrar no Seminário. 

 A seguir, apresentam-se outros elementos que motivaram os estudantes a 

prosseguirem no curso. 

 

Paula: Gostava muito de redação. Foi o que mais me ajudou. No 3º ano você 

não esforça muito. Lembrava pouca coisa de redação. Gostava da maioria 

dos professores e aconselho qualquer um a fazer. Eu orientaria o pessoal a 

fazer o cursinho. Ajuda muito. Ganhava as inscrições do vestibular da 

UNEB também. 

 

 Fica evidenciado que quando o (a) estudante adquire maior afinidade com determinada 

disciplina, isso atua como um ponto motivador na permanência no curso, mesmo que se tenha 

uma carga horária tripla (de três turnos) com estudos e trabalho. Quando se tem uma afinidade 

com os docentes, conforme pontuado por Paula que “gostava da maioria dos professores”, o 

desejo de assistir as aulas é constante, uma vez que há empatia entre professor e aluno. A 

isenção no vestibular da UNEB corrobora, também, para motivar os estudantes a persistirem 

no curso.  

 Retomando ao quesito empatia, é sabido que o estabelecimento de relações sólidas e 

interativas entre professor e estudante deve-se a diversos fatores. Para French e Raven (1967), 

o reconhecimento do estatuto de professor pelos alunos; a compreensão, por parte dos 

estudantes, de que o professor detém competência nos conhecimentos que pretende ensiná-los 

e a identificação dos estudantes com o professor por conta do reconhecimento de 

determinadas qualidades pessoais e interpessoais do docente, que os estudantes apreciam, 

promovem empatia, identificação com o professor.  

 O gosto pelas aulas do professor e pelo professor pode resultar do carisma, da maneira 

como trata dialeticamente os estudantes, da forma como se dirige e dialoga com os estudantes, 

das metodologias de aula negociadas, do acordo de cooperação no que tange as atividades. 
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Assim, não basta que os estudantes tenham ciência do estatuto de professor e de sua 

respectiva competência perante os assuntos que se propõe e ensinar. Necessário se faz 

também cultivar a identificação dos estudantes.  

 

Larissa: Os professores falavam de suas experiências de vida, de suas 

dificuldades e isso motivava.  

 

 A identificação resulta também das histórias de vida dos docentes que possivelmente 

denotam superações, situações de grandes dificuldades. Relatam os trajetos percorridos para 

superar os obstáculos cotidianos, a importância da educação na vida individual dos sujeitos 

professores. Isso atua como chamariz para situar o professor e o aluno que muitas vezes 

vivem e/ou vivenciaram experiências semelhantes, ratificando que a educação pode 

transformar vidas. Mendes (2008) afirma que é possível existir uma identidade cultural entre 

educador e educando, pois muitas vezes pertencem à mesma gênese histórico-social, possuem 

afinidades políticas, ideológicas, fomentando uma comunicação sólida, fundamental à 

aprendizagem. 

  

Marcos: A vivência com os professores que se adequavam ao estilo dos 

alunos na época, a forma como discutia com os alunos e muitas coisas não 

tinham no Ensino Médio. 

 

 Quando o referido respondente menciona um diferencial do curso em relação ao 

Ensino Médio, a exemplo da adequação, flexibilização dos professores ao estilo dos alunos e 

a forma de discussão com os alunos. “Atualmente o professor deve procurar ir ao encontro 

dos interesses e da linguagem dos alunos, sendo flexível”. (JESUS, 2008). O professor deve 

evitar o autoritarismo, potencializar a criação de laços, tendo como base o diálogo, a 

negociação e o respeito mútuo. (JESUS, 2008). A adequação, a flexibilização e discussão com 

os alunos podem ser compreendidas como metodologias de aulas, as quais implicam em 

melhor rendimento e aproximação do estudante com o professor, promovendo um 

aprendizado mais significativo.  

 Se levar em consideração que um curso pré-vestibular gratuito, direcionado a um 

público de baixa renda econômica, que, na maioria, fez a educação básica em escolas com 

defasagem educacional e que muitas vezes não tem como projeto de vida a aquisição de um 

diploma de nível superior, de fato, são necessárias muitas estratégias para que permaneça no 

curso até o final. Caso não tenham as estratégias e/ou metodologias pertinentes, as 
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probabilidades de evasão aumentam, pois o público não está pagando pelo curso e não há 

obrigatoriedade de cursá-lo, igualmente nos níveis fundamental e médio.  

 Há casos em que o estudante observa que alguns professores não se atentam para a 

realidade e dificuldades dos estudantes. 

 

Paula: Não vi incentivo em todos os professores. Tinham alunos com 

dificuldades e o professor precisava vê isso, mas nem todos observavam. 

Levava os assuntos bem rígidos e é preciso adaptar. Alguns alunos 

bagunçavam e o professor deve vê isso e fazer com que o aluno se interesse 

pelas aulas. 

 

 A avaliação dos métodos de ensino adotados pelos professores torna-se objeto 

importante na fala dos entrevistados. Avaliar é complexo e necessário, uma vez que se faz 

necessário ter parâmetros do que se executa e como se executa, com vistas e melhorar, 

prosseguir ou mudar o curso de execução. A avaliação deste projeto UPT no tocante, 

especificamente deste caso, do método de ensino do docente por parte do discente é um 

componente importante proposto por Frey (2000), pois indaga situações indesejadas, 

prevendo consequências para ações futuras.  

 Adiante se apresenta outro elemento positivo, perante o viés discente, no que tange à 

proposta pedagógica do curso UPT. 

 

Marcos: A forma de trabalhar os conteúdos no cursinho é diferente, aquela 

coisa mais dinâmica, mais rápida. Influencia buscar. Você relembra 

assuntos. Às vezes vem como choque em certas regiões do cérebro. É 

convidativo, pois relembra. 

 

 Ao expor que o dinamismo e a rapidez ao trabalhar os conteúdos, influencia a buscar 

mais conteúdos, o investigado manifesta que gostou desta metodologia do curso pré-

vestibular, se identificando com a mesma. Se por um lado auxilia o estudante a relembrar os 

conteúdos e assim se dedica e buscar no ritmo rápido, proposto pelo cursinho; por outro lado 

essa celeridade pode, também, levar a desistência, aqueles que não estão acostumados a isso 

e/ou com predisposição para se adaptarem no nível de trabalho dos conteúdos.  

 

Andressa: O cursinho foi bom, me ajudou muito. Ajudou bastante. Eu 

estava parada nos estudos. Trabalhava o dia todo e não tinha tempo de 

estudar em casa. Eu só estudava no cursinho. Os professores explicavam, 

motivavam, passavam questões e eu prestava bastante atenção.  

Bruna: Ajudou a assimilar melhor o conteúdo do ensino médio. As 

atividades eram boas, de múltipla escolha e ajudavam a assimilar o 

conteúdo. Os recursos de data show eram bons e sempre inovava.  
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 O reconhecimento da relevância do curso pré-vestibular Universidade Para Todos foi 

bem pontuado por Andressa, haja vista que a depoente, na primeira frase da sentença, 

reconhece que “foi bom, me ajudou muito. Ajudou bastante”. É atribuído um sentido de 

grandeza ao curso, de algo que fez o diferencial em sua vida, justamente por estar muito 

tempo sem estudar a por isso “prestava bastante atenção”. Assim infere-se que, para 

Andressa e Bruna, o curso favoreceu relembrar muitos conteúdos. Desta forma se sentiram 

mais entusiasmadas, pois os professores motivavam muito, passavam diversas questões de 

vestibular, de múltipla escolha. Bruna menciona que os recursos de aparelhos multimídia, 

como o data show, foram ferramentas importantes, e boas, pois sempre havia inovação no seu 

uso, o que repercuti no despertar o interesse do discente. 

É perceptível a significação do curso UPT como espaço de preparo intelectual e 

reparatório, já que favorece relembrar e assimilar conteúdos (Carvalho, 2008). É também, 

para as depoentes, espaço pedagógico que fomenta a autoestima dos estudantes, os quais 

envolvidos pelas técnicas pedagógicas e sociais sentem gosto pelas aulas e desejosos de cursar 

o nível superior.  

Ravena, em seu pronunciamento, discorda de Bruna, ao fazer referência ao uso de 

aparelho multimídia data show, diante de algumas circunstâncias.  

 

Ravena: As metodologias usando data show, com muito slide, muito texto, 

muita informação não eram boas. Alguns professores não focaram muito em 

questões. Era mais conteúdo.  

 

De acordo com o depoimento da referida respondente, a crítica relaciona-se com o 

excesso, ou seja, grande quantidade, de textos e de slides projetados no aparelho data show. 

Estas duas circunstâncias, na visão da referida Estudante, não foram boas para a explanação 

da aula. Assim, infere-se que, nestas circunstâncias, as aulas tornaram-se cansativas e não 

promotoras do aprendizado discente. A repulsa a tal metodologia afetou o laço e a 

comunicação essenciais para a participação conjunta (professor e estudantes), atingindo assim 

um aprendizado promissor. Acrescenta-se que os recursos tecnológicos quando não bem 

utilizados, podem afetar negativamente a coparticipação na aula e não atingir os objetivos que 

o curso pré-vestibular almeja e/ou que o professor pretende.  

Os recursos tecnológicos não são substitutos do professor, pois é este que deve 

capitanear a discussão democrática e contundente dos conteúdos, com vistas a capacitar e 

treinar o público para resolver as questões dos processos seletivos vestibulares e ENEM. A 
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tecnologia, em sentido amplo (LIMA JÚNIOR, 2003), seja uma lousa, um lápis, um aparelho 

data show, uma TV, um celular, por exemplo, deve ser utilizada “a fim encontrar respostas 

para os problemas” (LIMA JÚNIOR, 2003) e não para causar problemas, fomentar 

dificuldades no processo educacional.  

 É importante que se tenha equilíbrio entre a explicação de conteúdos e a resolução de 

questões dos processos seletivos. Ravena criticou que “alguns professores não focaram muito 

em questões. Era mais conteúdo”. Se a explanação de conteúdos se sobressai demasiadamente 

sobre a resolução de questões, ocorre um déficit em uma parte importante da formação do 

curso pré-vestibular, haja vista que as técnicas, macetes, estratégias de leitura e resolução de 

questões são muito significativas na realização dos exames de admissão ao ensino superior.  

Não ocorre uma relação direta significativa da teoria (conteúdos) com a prática 

(questões) e o estudante perde com isso. Resolver questões de vestibulares e do ENEM, com 

posterior correção pelo professor faz com que o estudante perceba seus avanços e 

compreenda, na prática, a proposta das bancas que elaboram os exames. O estudante sente-se 

cada vez mais preparado devido à constância do ato de solucionar os mencionados exercícios, 

tornando-se cada vez mais autodidata, buscando estudar mais e passando, então acreditar na 

sua aprovação para ingresso na educação terciária. 

A seguir elenca-se uma crítica à educação básica pública que tem muitos problemas, 

os quais afetam negativamente um melhor desenvolvimento da educação para as classes 

populares.  

 

Larissa: O UPT é um incentivo a mais para os jovens que estão no 3º ano do 

Ensino Médio, pois tive dificuldades com algumas disciplinas do Ensino 

Médio, como física e química, já que tinha bastante aulas vagas. Então os 

professores do cursinho explicavam estas matérias. Tinha professores que 

incentivavam a cursar o nível superior. Meus pais não tinham conhecimento 

para incentivar e o cursinho incentivava. Ajudou no lado psicológico e na 

vontade.  

 

 Quando a entrevistada assegura que houve muitas aulas vagas das disciplinas física e 

química no Ensino Médio, de certo modo, o curso pré-vestibular contribuiu para suprir esta 

lacuna da não aplicação dos conteúdos nas referidas áreas, ainda que parcialmente. O 

suprimento de determinadas lacunas encurta o caminho até a universidade, atraindo muitos 

jovens a cursá-los.  

Nessa perspectiva, Tobias (1991) discute que a intensificação dos cursinhos pré-

vestibulares ocorre por conta do contexto contraditório do sistema educacional, que não 
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fornece condições dignas e suficientes de preparação dos estudantes, perceptíveis nas 

desigualdades para ingressar na educação superior. Então, Dourado, Catani e Oliveira (2004) 

salientam que a sociedade tem reivindicado novas formas de acesso à educação terciária, 

ampliação de vagas, ampliação de financiamento estudantil, isenção da taxa de inscrição, 

introdução do sistema de cotas para negros, índios, estudantes oriundos de escolas públicas.  

Para Larissa “os professores incentivavam a cursar o nível superior. Ajudou no lado 

psicológico e na vontade”. Diante desta expressão, compreende-se que, ao tocar no lado 

psicológico do sujeito estudante, estimular suas potencialidades, fomentar laços de 

cooperação entre professor e estudante, é possível despertar a vontade do estudante que 

muitas vezes está desacreditado com os estudos, que em várias situações não acredita na sua 

própria capacidade. Não é por acaso que existem motivos para esse descrédito pessoal, pois, 

conforme já apontado neste estudo, tiveram trajetórias escolares em sucateados 

estabelecimentos de ensino oficial público. Os pais não têm conhecimento para incentivar, 

mediante a explanação de Larissa, a concorrência de várias cursos é alta, a renda familiar é 

baixa para manter o jovem no Ensino Superior, não tem emprego para se auto sustentar em 

um curso de graduação, por exemplo.  

No curso pré-vestibular existem professores com trajetórias de vida semelhantes a 

diversos estudantes e/ou que vivenciaram situações piores e mais difíceis. Todavia estes 

conseguiram romper paradigmas, discriminação e obter êxito nos estudos e na vida 

profissional. Tais experiências incentivam os estudantes. São estratégias motivacionais, 

também, a promoção do diálogo constante, da flexibilização das metodologias, de apresentar 

os horizontes possíveis e os programas de auxílio à permanência universitária, como bolsas 

financeiras, residência universitária, bolsa de auxílio moradia, dentre outras tantas.   

 

6.3 Material didático fornecido aos estudantes e professores/monitores 

 

 O material didático é um componente do projeto Universidade Para Todos, distribuído 

gratuitamente aos cursistas e professores ao longo do ano, isto é, à medida que o material é 

trabalhado. É dividido em quatro volumes, denominados de módulos. Cada módulo contém 

conteúdos das disciplinas que geralmente são cobradas nos exames de admissão ao ensino 

superior e são as mesmas que compõem o currículo do Ensino Médio, a saber: Português, 

Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês e/ou 

Espanhol), História e Geografia.  
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Geralmente, os pré-vestibulares utilizam o material didático impresso que 

faz a compilação dos assuntos tratados no Ensino Médio, sem chamá-lo de 

livro didático. Os nomes mais usuais para estes materiais são apostilas ou 

módulos, no entanto, trata-se da mesma tecnologia educacional. O que 

estabelece a diferença entre um livro didático e as outras modalidades de 

livros são a sua destinação e uso. (VARGAS, 2012, p. 7). 

 

Considerando existir semelhanças entre módulo e livro didático, Santomé (1998) 

destaca que o último objetiva ser fonte para buscar informação, divulgar a ciência, o 

pensamento, as experiências, sendo indicado para ambientes educativos determinados. Assim, 

o módulo também contempla estes pressupostos.  

Os módulos do curso UPT são grafados em textos preto e branco. São coloridos os 

mapas, gráficos, imagens, tabelas e tirinhas. Existem glossários, indicações de filmes, de 

documentários, de obras literárias e de livros científicos. Ao final de cada disciplina são 

propostas questões de vestibulares de universidade de todo o país, como forma de sondagem 

do aprendizado e de treinar para os vestibulares. O material é encadernado com arame.  

 Neste sentido faz-se necessário traçar algumas considerações sobre a proposta 

curricular do curso UPT, pois segue o viés da constituição histórica e hegemônica das 

disciplinas escolares, no intuito de preparação para os concursos vestibulares e o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Como é de praxe, os processos seletivos com vistas à inserção ao nível superior, 

constituem, em suas provas, os conteúdos prescritos no currículo escolar, de todas as áreas do 

conhecimento. Constituem um projeto de cultura comum à medida que afeta a escolaridade de 

todos os cidadãos do país. Um núcleo determinado por cultura e sociedade mais homogêneas 

é uma tarefa menos conflitiva do que acolher culturas heterogêneas ou do que abraçar 

minorias culturais. (SACRISTÁN, 2000).  

Em sua maioria, as provas dos exames “privilegiam a avaliação de conhecimentos 

específicos adquiridos anteriormente no Ensino Médio (EM) ou no cotidiano dos estudantes”. 

(SOUZA, 2006, p. 1). “São organizados de modo a selecionar candidatos que melhor 

memorizem informações fragmentadas ou tipos padronizados de soluções, sem uma 

motivação real para o aprendizado da cultura humana.” (SILVEIRA, 2009, p. 193). Em 

referência ao estabelecimento de vínculos da escolarização com as universidades, através de 

criação dos primeiros conselhos de exame, na Inglaterra, nos anos de 1850, Goodson (1995), 

ressalta que a característica do currículo “de diferenciar estava sendo institucionalizada [...]. 

Naturalmente, as universidades destinavam-se a mentes refinadas e desenvolviam currículos 

para treinar a mente”. (GOODSON, 1995, p. 88).  
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Em 1917, na Inglaterra, estabelece-se uma maior conexão entre as disciplinas 

ensinadas e os exames externos, com o surgimento do School Certificate, o qual se tornou a 

principal preocupação das escolas que atendiam às elites inglesas, primando pelo domínio dos 

conteúdos acadêmicos no calendário escolar.   (GOODSON, 1995). Nesta mesma perspectiva 

funcionam os exames brasileiros de acesso ao nível superior, o que repercute no currículo dos 

cursos pré-vestibulares brasileiros, a exemplo do UPT. 

Menciona-se ainda que as provas, ao invés de aguçarem a importância às habilidades e 

competências “que pudessem ser desenvolvidas durante a permanência dos estudantes no 

ensino superior” (NODARI, 2016, p. 53), privilegiam “a inteligência” dos candidatos. 

Cultiva-se, então, a máxima da meritocracia, em que cada um, por mérito (capacidade) 

próprio alcança este patamar universitário.  

Apple (2001) destaca que há uma interpretação de que a escola é um mecanismo que 

distribui normas e ensinamentos que reforçam e reproduzem: 

 

[...] economicamente determinadas posições de classe. Isto está correto sob 

muitos aspectos e permite, certamente, denunciar grande parte das crenças 

na meritocracia, ainda bastante, enraizadas, que aceitam como "facto" que a 

distribuição desse conhecimento técnico garante a mobilidade, numa 

sociedade que é, em essência, desigual. (APPLE, 2001, p. 93).  

 

A afirmação de Aplle (2001) corrobora com Bourdieu e Champagne (2003) no sentido 

de que os estudantes de classe social média e/ou alta já recebem no “berço” familiar 

elementos introdutórios da cultura letrada, a família detém capital cultural e ensina e estimula 

os filhos e aprenderem tais práticas. Logo, a cultura escolar torna-se mais familiar, mais 

próxima destes estudantes. Já os estudantes oriundos de classe baixa, geralmente filhos de 

pais com pouca ou nenhuma instrução, não recebem estímulos, informações da cultura letrada 

no seio familiar. O contato com os conhecimentos formais ocorre na escola, ficando assim em 

desvantagem com os estudantes que já aprenderam alguns conhecimentos em casa. Os 

primeiros terão mais êxito nos vestibulares, enquanto os últimos terão menos êxito.  

E, retomando a questão dos processos seletivos, salienta-se que a demanda por cursos 

supera a oferta de vagas, podendo a concorrência ser maior ou menor, a depender da demanda 

(procura) pelos cursos. Neste contexto, os cursos pré-vestibulares (CPV), sejam engendrados 

a partir de organizações não governamentais (ONGs), por políticas públicas ou iniciativas 

privadas objetivam revisar os conteúdos, anteriormente estudados no Ensino Médio, com o 

suporte do material didático (módulo ou apostila). Em muitas situações, são usados, também, 
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como uma espécie de complemento em relação aos conteúdos que não foram trabalhados no 

EM. 

  

Andressa: Tinha o módulo e diziam que era bem resumido, era aquilo 

mesmo. Tem que buscar mais.  Ajudou a relembrar assuntos, pois 

estava sem estudar há alguns anos. 

 

A premissa de que o módulo do curso UPT foi útil para revisar conteúdos estudados 

no EM é ratificada no depoimento de Andressa, ao afirmar que “ajudou a relembrar os 

assuntos, pois estava sem estudar há alguns anos”. É nesta proposta curricular que o pré-

vestibular se firma, da revisão dos assuntos, pois o módulo não destrincha os assuntos, mas 

faz uma condensação deles, já que “era bem resumido” (ANDRESSA). Faz também uma 

seleção, pois muitas vezes não é possível inserir todos os conteúdos, ainda que de forma 

sintética. Há uma responsabilidade de cada discente em complementar os estudos em casa, 

fora do horário do pré-vestibular, pois “tem que buscar mais” (ANDRESSA).  

É possível que o (a) cursista concluinte do EM, ou quem já concluiu há anos, não 

lembre ou não tenha estudado algum (uns) assunto (s), culminado em maior dificuldade na 

revisão do que já foi estudado  e/ou aprendizado de assuntos não vistos antes. A dedicação 

deve ser duplicada ou triplicada para suprir as lacunas dos assuntos não estudados na 

educação básica, o que geralmente ocorre em sucateados estabelecimentos de escolas 

públicas. (CARVALHO; ALVIM FILHO; COSTA, 2008). 

Neste bojo, outro entrevistado corrobora com a concepção de Andressa reiterando que 

os módulos ajudam a estudar ao tempo em que é fundamental buscar em outros meios, já que 

são ganchos. 

 

Marcos: Os módulos davam para estudar, esclarecia sua mente para buscar 

em outros meios. Qualquer módulo vai te dá um caminho para buscar em 

outros materiais. São ganchos muitos bons.  

 

Todo material didático é composto de uma coletânea de assuntos. Não há 

possibilidade de abarcar tudo que se pretende estudar em um único material. Assim, buscar 

materiais alternativos como revistas impressas e/ou eletrônicas sobre os conteúdos, materiais 

com questões comentadas, sites recomendados acerca de análises de obras literárias, assuntos 

das diversas disciplinas, da relação de temas mais reincidentes nos processos seletivos, torna-

se fundamental. Com estes materiais, com estas informações é provável conjugar 

adequadamente e/ou da melhor maneira possível a rotina pessoal com os estudos.  
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Além disso, há possibilidade de agendar o tempo do trabalho, do lazer e do momento 

para estudar, priorizando os temas mais comuns, uma vez que muitos dos jovens, objeto deste 

estudo, não têm muita disponibilidade de tempo para se dedicarem somente aos estudos. Em 

muitos casos precisam trabalhar para se manterem financeiramente e/ou contribuir com o 

sustento familiar. A citação de Andressa, já descrita em outro momento, torna-se viável 

mencioná-la novamente, para descrever a relação, em determinadas situações, do trabalho e 

estudo. 

 

Andressa: Trabalhava o dia todo e não tinha tempo de estudar em casa. Eu 

só estudava no cursinho. 

 

Este público, muitas vezes, no caso de um percentual mais dedicado, sacrifica parte do 

seu lazer, dedicando com mais afinco na agenda dos estudos. Dedica-se até altas horas da 

noite, acorda mais cedo para que se tenha mais tempo para estudar.  

É sabido também que o currículo abarca visões de mundo, relações de poder, 

ideologias, questões de classe, gênero, identidade (s), diferença, interesses, além de tantas 

outras questões que constituem o espaço educativo e a sociedade. O currículo trata-se de uma 

construção (artefato) social e não um conjunto de procedimentos deslocados do contexto em 

que foi criado.  

O Estado impõe, por meio do currículo do curso UPT, a sua visão de mundo, sua 

concepção de cidadão, de forma que alguns conteúdos podem ser trabalhados mais 

sinteticamente e outros são mais enfatizados. Possivelmente se pretende capacitar o cidadão 

de maneira que priorize mais o mercado de trabalho e menos a formação holística, a reflexão 

crítica diante de tudo e de todos. “Dependendo do que será trabalhado no programa do pré-

vestibular do UPT, pode-se ou não mostrar formas diferenciadas de entendimento do mundo e 

a diversidade social, ambiental, cultural que se tem no espaço local, regional e mundial”. 

(VARGAS, 2012, p. 6).  

 

Paula: Não gostava dos módulos, dos assuntos, das atividades. Muita coisa 

não usava do módulo. Os professores traziam coisas (atividades) de casa 

para passar para nós. 

 

Ravena Usava pouco, pois os professores traziam mais seu material. Os 

módulos não estavam atualizados. 

 

Paula e Ravena, perante o exposto, tem um ótica destoante dos Andressa e Marcos. 

Para a Paula os módulos não estão totalmente adequados já que “muita coisa não usava do 
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módulo”. É possível captar, perante sua exposição, que a organização dos conteúdos não é 

adequada e/ou é adequada em percentual mínimo para se trabalhar em um pré-vestibular 

mediante os assuntos e as temáticas recorrentes dos processos seletivos vestibulares, quer seja 

na visão docente, e/ou na visão discente. 

Ao analisar o volume II, do módulo UPT, impresso no ano de 2014, ficaram 

constatadas algumas defasagens. A única disciplina que traz uma questão do ENEM é física 

com uma questão do ano 1999, outra de 2002 e uma de 2006. A disciplina redação também 

tem uma proposta de produção de texto dissertativo-argumentativo do ENEM de 2002. 

História, por sua vez, não apresentou nenhuma questão de vestibular.  

 Às vezes não há uma cronologia didático-científica dos conteúdos, uma vez que um 

tema, no plano da coerência teórica deve ser antecessor a outro. Por isso que “os professores 

traziam coisas (atividades) de casa para passar para nós”. (PAULA). Nesta sintonia, reitera-se 

o que já foi mencionado por Vargas (2012), cuja prática docente pode mesclar diferentes 

formas de entendimento de diversas questões social, ambiental e cultural, sendo necessário e 

importante apropriar-se de outros materiais didáticos e atividades que não compõem o roteiro 

do módulo UPT.  

Ravena em consonância com Paula e ambos divergindo dos Andressa e Marcos, 

pontuam que “usava pouco, pois os professores traziam mais seu material”. (RAVENA). 

Nesta afirmativa de que o módulo era pouco utilizado, reforça-se a prerrogativa de que não é 

atrativo, não contempla satisfatoriamente os conteúdos e temáticas de vestibulares.   

Vargas (2012), ao analisar o material didático do curso UPT na disciplina geografia, 

constatou que, por exemplo, no que tange a temática urbana, não consta a questão precária da 

política de habitação e seus problemas. Para o mesmo autor há uma lacuna em relação a um 

assunto tão atual e relevante na sociedade, que também é objeto comum da construção da 

cidadania e recorrente nos exames vestibulares.  

 Um material didático que é elaborado há 4, 5 ou mais anos e não passa por revisões e 

atualizações frequentes, compromete a atualidade de temáticas, assuntos e fatos de 

praticamente todas as áreas do conhecimento. Muitos fatos históricos, transformações 

geográficas, descobertas científicas que envolvem física, química, biologia, alterações na 

ortografia da língua nacional, por exemplo, não são inseridos no módulo. Por isso que o 

professor, costumeiramente, precisa levar outros materiais, outros assuntos mais recentes. 

“Percebe-se que um dos pontos que poderia receber contribuição para o melhoramento do 

programa era o material didático proposto, mais especificamente, o módulo”. (VARGAS, 

2012, p. 8).  
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 Nesta guisa, Sacristán (2000) ressalva que não se pode colocar o currículo à margem 

do contexto em que se configura e nem das condições em que se desenvolve, sendo objeto 

social, cultural e histórico, tendo peculiaridade relevante no sistema educativo. Neste âmbito 

há destaque para a política curricular que estabelece, com decisão, as coordenadas para tal 

contexto. “A política curricular governa as decisões gerais e se manifesta numa certa 

ordenação jurídica e administrativa” (SACRISTÁN, 2000, p. 107).  

Esta política que prescreve orientações curriculares caracteriza-se com uma 

importância decisiva como forma de conhecer, desde o sentido pedagógico do que ocorre na 

escola, ocorre no curso pré-vestibular UPT, resultando em tomada de decisões que terão 

repercussões em outros níveis de desenvolvimento do currículo (SACRISTÁN, 2000). E, 

considerando a escola, especificamente o EM, como um nível educacional que não conseguiu, 

por ordem de diversos fatores (políticos, econômicos, sociais e ideológicos) trabalhar com os 

estudantes todos os conteúdos elencados (ou pelo menos os elementares) nas diretrizes 

curriculares para se obter êxito nos processos seletivos, certamente, fomentará um 

complemento disso nos cursos pré-vestibulares.  

A ordenação do currículo é constituinte da organização do Estado na vida social. 

“Ordenar a distribuição do conhecimento através do sistema educativo é um modo de não só 

influir na cultura, mas também em toda ordenação social e econômica da sociedade”. 

(SACRISTÁN, 2000, p. 109). Procura-se regular o consumo cultural e concede a entrada dos 

indivíduos em diferentes postos (mercado de trabalho, ensino superior), perante uma 

sociedade em que a validade dos saberes escolares são tão decisivos. 

Considera-se ainda a questão do material didático, artefato em que, dentre tantas 

formas, se materializa, pela palavra escrita, o currículo. O livro é um clássico exemplo no qual 

está embutido os textos, as imagens, os artigos, os questionários, sugestões de atividades que 

devem ser trabalhados em sala de aula. O professor, diante desta ferramenta chamada livro 

didático, é “orientado” (obrigado) a usá-lo; em seguida deve preencher as cadernetas, os 

relatórios como prova do que foi executado. Neste mesmo esquema atuam os professores do 

curso pré-vestibular Universidade Para Todos, pois há módulos com compilação dos 

conteúdos previstos nos vestibulares. Todos os meses são necessários preencher relatórios e 

planilhas, conforme horário preestabelecido para que cada monitor receba a bolsa mensal. 

Percebe-se, através do currículo, o controle e a regulação das atividades por meio da 

secretaria estadual de educação.   

Diante desta explanação, mesmo com os mecanismos de controle, o curso apresenta 

possibilidades para os sujeitos que o frequentam, consigam dominar os conhecimentos 
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necessários para serem aprovados no vestibular. E assim construírem sua emancipação (ou 

pelo menos parcialmente), uma vez que a educação superior é um campo fundamental para 

tencionar por abertura de diversas discussões e espaços para variados grupos. Além de 

conquistar um diploma que, possivelmente, facilitará a inserção no mercado de trabalho. 

 

6.4 Evasão no curso UPT 

 

O problema da evasão é bastante comum nos cursos pré-vestibulares estatais e/ou 

populares. Santos (2008) menciona que, principalmente após o ENEM e alguns processos 

seletivos vestibulares de algumas instituições públicas, as salas ficam cada vez mais 

esvaziadas. No decorrer do ano ocorrem desistências do curso UPT por razões diversas.  

Há casos em que o ingresso ao ES não constitui um objetivo consolidado na vida do 

discente, principalmente se pertencer às classes populares, pois historicamente o nível 

superior foi exceção para este público. Outros projetos de vida que estão firmados no 

imaginário dos indivíduos como o desejo de ingressar rapidamente no mercado de trabalho 

para conseguir a independência financeira ou contribuir com o sustento familiar.  

 

Marcos: Quem desiste não é necessariamente pela aceleração dos 

conteúdos, é por não ter convicção pelo que quer. Tem que ter objetivo. 

 

Enfatiza-se que muitos sujeitos não consolidaram em sua vida o objetivo de acesso ao 

nível superior, sendo uma questão secundária. Então quando surgem dificuldades como não 

conseguir acompanhar os conteúdos, como a exaustão devido à rotina de trabalho e estudo, 

muitos estudantes desistem. “Esses grupos de alunos têm, por vezes, dificuldades em conciliar 

estudo e trabalho, além de tentar compensar a sua defasagem de conhecimento nas aulas”. 

(VARGAS, 2012, p. 14).  Em consonância pondera-se que os estudantes do curso UPT 

desistem devido ao “trabalho e a distância entre a residência e a escola como principais 

fatores que estimulam esse fenômeno”. (PORTO; FREIRE; MORAIS, 2017, p. 135).  

Brandão, Bianchini e Rocha (1983) destacam que estudantes pertencentes a estratos 

sociais baixos têm um menor índice de rendimento, sendo assim mais propensos à evasão.  

Existem também os sujeitos que, mesmo tendo maior disponibilidade de tempo para 

estudarem, desistem, haja vista que “não tem convicção pelo que quer” (MARCOS).  

Outras questões são postas, as quais repercutem na evasão no curso pré-vestibular 

Universidade Para Todos. 
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Larissa: Creio que alguns estudantes desistem porque falta incentivo da 

família, um apoio moral, demonstrar que aquilo é importante para eles. Há 

pais que preferem que os filhos trabalhem logo, vão para o café. A maioria 

do pessoal da zona rural opta pelo casamento, trabalhar na colheita do café, 

trabalhar na região.  

 

Diante da afirmação desta entrevistada, infere-se que o apoio da família é fundamental 

e decisivo para que, em determinadas situações, os estudantes não evadam. Conceder “um 

apoio moral” (LARISSA), destacando a importância do curso pré-vestibular. “A evasão está 

relacionada não apenas à escola, mas também à família”. (CABRAL, 2017, p. 4).  

Existem famílias que, provavelmente pelo baixo nível de escolaridade e/ou pelo baixo 

capital cultural, idealizam outros planos para seus filhos, como o rápido ingresso no mercado 

de trabalho. Há, de fato, famílias que tem essa consciência e orientam os filhos neste sentido 

da continuidade, da perseverança nos estudos. Mas “há pais que preferem que os filhos 

trabalhem logo, vão para o café... Trabalhar na região” (LARISSA). Quando a entrevistada 

menciona “vão para o café”, faz referência à migração anual de estudantes, do Ensino 

Fundamental e Médio, para os estados de Minas Gerais e São Paulo, com o propósito de 

trabalharem no trabalho sazonal da colheita do café. A questão migratória foi discutida no 

capítulo de introdução.  

Neste sentido, conforme Bourdieu (2003), cada pessoa, cada família, faz um 

investimento de acordo sua herança cultural, isto é, o habitus familiar e de sua realidade 

social. Alguns, ricos em capital cultural tenderiam a investir na educação, entendendo-a como 

única forma de progressão social, econômica, cultural. Enquanto outros, mais vulneráveis 

socialmente, por assim dizer, provavelmente optariam pela rápida inserção ao mercado de 

trabalho, pois privilegia a sobrevivência, já que isso é a consciência maior que possuem. Cada 

um investiria naquilo que vê que é possível alcançar, mais imediato ou tendo ambições 

maiores, em grandes feitos.  

 

Os indivíduos iriam aprendendo desde cedo, na prática, que determinadas 

estratégias ou objetivos são possíveis ou mesmo desejáveis para alguém com 

sua posição social e que outros são inalcançáveis. Esse conhecimento prático 

iria, aos poucos, se incorporando e se transformando em disposições para a 

ação. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 45). 

 

No que tange a “trabalhar na região” (LARISSA), no caso de Aracatu, por ser uma 

cidade pequena, com menos de 15 mil habitantes e ter poucas receitas, consequentemente 

existem poucas oportunidades de emprego, segundo dados do IBGE (e conforme apresentado 
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na introdução). Dessa forma, as poucas possibilidades de emprego relacionam-se com a 

construção civil, funcionalismo público municipal, comércio, agricultura e pecuária. Muitas 

famílias encaminham os filhos, após a conclusão do Ensino Médio, para cidades vizinhas ou 

outros estados para trabalharem. Nestes locais, ora residem em casas de familiares ou amigos, 

ora dividem aluguel com outros amigos.  

Existem diversos outros fatores que provocam a evasão escolar, como o excesso de 

conteúdos pouco atraentes, a falta de tempo para as atividades, professores mal treinados e 

pais que não se envolvem com o aprendizado dos filhos, convívio familiar conflituoso 

(CABRAL, 2017). Acrescenta-se ainda a estrutura, falta de materiais didáticos alternativos – 

computadores, aparelhos de som e imagem, que contribuem para a evasão. (STOFFEL, 2007). 

Procura-se suprir as lacunas das salas de aula convocando outros estudantes que estão nas 

listas de espera, além de promover ações que fomentem os laços sociais, como festas, 

passeios, aulas de campo, atividades culturais, atividades com prêmios. (SANTOS, 2008).  

Porto, Freire e Morais (2017), elencam algumas situações que afetam a evasão no 

curso UPT.  A demora na entrega dos módulos, o fato dos professores não terem à sua 

disposição, facilmente, equipamentos multimídia (computador, monitor, caixa de som, 

datashow), ao quais contribuem para aulas inovadoras e atraentes. Também o fato de 

determinados professores não possuírem conhecimento/experiência propícios para o labor 

docente, dificultando o aprendizado dos estudantes. 

Muitos fatores que promovem a evasão são externos e outros internos ao curso UPT, 

tendo maior ou menor grau de complexidade na causa e na solução. É fundamental, portanto, 

que sejam dispensados esforços diversos no que concerne à busca por diminuir este fenômeno 

da evasão.  

Ao tempo que o estudante tenha consciência e determinação para se dedicar aos 

estudos, professores necessitam empenhar no intuito de atrair a atenção discente, a 

coordenação deve dialogar com os estudantes, o material didático deve ser entregue 

pontualmente e ter maior rigidez na seleção docente.  

  

6.5 Disciplinas que mais foram elogiadas pelos estudantes 

 

 Todas as disciplinas ministradas no curso pré-vestibular Universidade Para Todos são 

basilares nos estudos precedentes aos certames de acesso à educação superior. O peso de uma 

disciplina pode ser igual ao peso de outra, ser maior ou menor, a depender do curso que o 
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candidato opta no momento da inscrição. Todos os sujeitos entrevistados enfatizaram a 

relevância de todas as matérias, uma vez que são todas necessárias.  

 Como se fosse uma regra geral, redação é a área muito pontuada pelos depoentes. Às 

vezes é a disciplina que os estudantes têm mais dificuldade já que exige muita leitura e 

constante produção textual, dois fatores que costumam ser deficitário por parte do próprio 

estudante, portanto, há interesse maior em apreender a técnica da redação. No próprio EM há 

déficit no ensino desta disciplina. Considera-se também que, somente redação, constitui 

metade da nota dos certames, logo é de grande valia aprender a desenvolvê-la. 

 

Larissa: As aulas de redação não eram tão boas no Ensino Médio e no 

cursinho aprendi muito.  

 

 Larissa, mediante já abordado, ratifica que não foram produtivas as aulas de redação 

no EM. Embora não explicitou, é possível inferir que se deve a muitas circunstâncias. No EM 

é necessário trabalhar com vários tipos de texto, não só aquele dissertativo argumentativo 

exigido nos exames; o docente não desenvolve metodologias adequadas; ocorre que 

determinados discentes tiveram um percurso escolar defasado no Ensino Fundamental no que 

tange a leitura, produção e interpretação textuais, resultando na dificuldade em produzir 

textos. Como o curso UPT foca na produção específica das seleções públicas de nível 

superior, associando às metodologias docentes, interesse e recepção discentes, logicamente há 

maiores probabilidades de que os estudantes aprendam muito.  

 

Marcos: A professora de Redação influenciou bastante também. 

 

 No fragmento acima o depoente atribui relevância ao papel desenvolvido pela docente 

responsável pela disciplina redação, uma vez que, influenciou o estudante a participar das 

aulas, aprender a produção da referida tipologia textual. A partir do aprendizado, 

possivelmente, aumenta as expectativas de atingir uma nota significativa nos diversos 

certames, no que tange a área Redação.  

Esta pontuação somada aos pontos das outras áreas, constituindo a pontuação geral, 

pode ser o suficiente para obter a aprovação nos processos seletivos vestibulares. E no caso do 

ENEM a pontuação geral pode ser utilizada para obter uma bolsa de estudo integral, por meio 

do PROUNI; uma vaga em uma universidade pública, por meio do SISU e maior acesso ao 

financiamento estudantil, como o FIES.  
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 A influência docente corroboraria para que o público tenha expectativas sobre seu 

futuro acadêmico e profissional, sobre o desejo de prosseguir no curso UPT, enquanto 

possibilidade de aquisição de melhorar a vida a médio e longo prazo. E o curto prazo a atingir 

é justamente a aquisição de uma cadeira universitária.  

   

Andressa: As aulas de português, literatura, redação e matemática foram 

muito boas, até porque gosto destas matérias. 

 

 A exposição da referida investigada traz à baila várias outras disciplinas além de 

redação, como português, literatura e matemática. Todas elas foram consideradas “boas, até 

porque gosto destas matérias”. (ANDRESSA). Estas considerações permitem interpretar que 

todas as áreas do conhecimento devem ser ministradas adequadamente no curso UPT, devem 

se constituir como boas e aprazíveis ao aprendizado. Como o horário das aulas distribui as 

disciplinas em diferentes dias, o entusiasmo discente em frequentar o curso, espera-se que seja 

também diário e não apenas no dia da aula de Redação.  

 Quando o público tem apreço por determinadas áreas há uma tendência a gostar das 

mesmas em vários níveis de ensino, a exemplo do curso UPT. Com a afinidade em muitas 

áreas, aumenta o leque de possibilidades de alcançar notas significativas nos diversos 

certames, o que repercutirá na obtenção de uma nota final cobiçada pelo discente que busca 

uma vaga universitária. Neste sentido, o (s) docente (s) podem apropriarem-se destas 

afinidades do público para incentivar o devido aprofundamento em conteúdos que são mais 

recorrentes nas provas seletivas, atraindo mais os estudantes para as aulas.     

 

Larissa: tive dificuldades com algumas disciplinas do ensino médio, como 

física e química, já que tinha bastante aulas vagas. Então os professores do 

cursinho explicavam estas matérias. 

 

 O depoimento de Larissa já foi destacado neste capítulo, mas optou-se por apresentá-

la novamente, pois é cabível para a discussão aqui esboçada. Assim, as disciplinas de física e 

química foram ditas pela entrevistada, posto que no Ensino Médio fosse comum terem aulas 

vagas delas. A vacância das aulas gera dificuldades no aprendizado discente. E no curso UPT 

era seguido o cronograma de aulas, contribuindo assim para suprir a lacuna do EM nas duas 

disciplinas mencionadas. Como os “professores do cursinho explicavam estas matérias” 

(LARISSA), infere-se que foi possível compreendê-las. Logo, os exercícios, questões 

propostas tornaram-se compreensivas a ponto de conseguir resolvê-las.  
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6.6 Permanência no Ensino Superior 

 

 Os estudantes entrevistados são de origem social de classe baixa, tendo poucos 

proventos financeiros na renda familiar mensal. Além de conquistar o acesso ao nível 

superior, a permanência no mesmo, para a maioria, é difícil, constituindo uma vitória 

(SOUSA; NUNES, 2017), pois muitos desistem por conta das dificuldades financeiras, por 

não se identificarem com o curso ou por não conseguirem conciliar trabalho e estudo.  

 Estar empregado ou conseguir um emprego é fundamental para a permanência na 

graduação. Há também a possibilidade de ser contemplado com um estágio remunerado, com 

alguma bolsa universitária, como bolsa de monitoria, de ensino, de extensão ou outros 

programas de assistência estudantil, desde que atenda aos critérios estabelecidos, em cada 

situação. 

 A seguir, uma entrevistada, expõe o seu cotidiano, composto pelo zelo familiar, pelo 

trabalho, pelo estágio, pelo estudo, tendo pouco descanso. 

 

Andressa: Trabalho aqui pela manhã. Logo cedo tenho que deixar minha 

filha na escola e depois pegar às 11h30min. Às 12h vou para Brumado e 

trabalho na telefonia da UNEB, pois consegui uma bolsa de estágio pela 

UNEB e também tenho uma bolsa do programa Mais Futuro
26

 do governo do 

estado. Então ajuda muito. E à noite estudo. À tarde na telefonia da UNEB 

não é muito agitado e sobra um tempo para o estudo. Quando eu chego da 

universidade à noite procuro estudar um pouco, mas às vezes canso rápido e 

durmo. E nos finais de semana dedico bastante. Os textos são difíceis e leio 

mais de uma vez. 

 

 A rotina desta depoente inicia bem cedo, pois precisa deixar a filha na creche pública e 

pegá-la às 11h30min, restando apenas trinta minutos para se arrumar, almoçar e se dirigir à 

rodoviária para embarcar no ônibus com destino à universidade. Na instituição atua como 

telefonista, por conta de uma bolsa de estágio. No período matutino, momento que, em tese, 

as pessoas estão mais descansadas devido à noite de sono, não há tempo para a depoente 

estudar, já que esteve totalmente ocupada.  

Já no turno vespertino “sobra um pouco de tempo para o estudo, já que não é muito 

agitado” (ANDRESSA). Esta “sobra de tempo” é muito relativa, uma vez que pode oscilar 

para mais ou para menos a depender do fluxo de atendimentos diários. Se em um determinado 

                                                           
26

 Programa criado pelo Decreto Estadual nº 17.191, de 16 de novembro de 2016, com base na Lei Estadual nº 

13.458, de 10 de dezembro de 2015, que instituiu o Projeto Estadual de Auxílio Permanência aos estudantes em 

condições de vulnerabilidade socioeconômica das Universidades Públicas Estaduais da Bahia. Concede uma 

bolsa financeira mensal que varia de R 300,00 a 600,00, a depender da distância geográfica entre o município de 

residência do estudante e o município que realiza o curso.  
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dia, a estudante precisar de mais tempo para pesquisar e estudar um conteúdo específico para 

uma prova, para a escrita de um texto acadêmico, talvez não consiga o tempo desejado, pois 

no referido dia houve menos tempo disponível. “A posição social ocupada no campo do 

trabalho e as exigências de sobrevivência dominam o cotidiano desse grupo de agentes”.  

(BRANDÃO, 2010, p.233). 

À noite após retornar para a casa, Andressa procura “estudar um pouco” 

(ANDRESSA), mesmo após muitas horas seguidas em atividade, contudo se cansa rápido e 

dorme. Por tanto procura-se atualizar o cronograma de estudos com dedicação, praticamente 

exclusiva aos finais de semana, isto é, sábado e domingo, já que “dedico bastante”. 

(ANDRESSA). A intensificada dedicação deve-se, também, pela complexidade dos textos, os 

quais são diferentes daqueles acostumados a lidar no EM, sendo necessário, em muitas 

situações, ler mais de uma vez para compreender. O diminuto tempo disponível para os 

estudos, devido a rotina diária cansativa, dificulta conquistar novos campos de saber, campos 

culturais (SOUSA, NUNES, 2017). 

  

Paula: Trabalho como monitora em uma escola na zona rural. Antes era o 

dia inteiro, mas fiz um acordo com a direção e trabalho somente um turno. 

Gosto de participar de curso de extensão, mas meu trabalho não permite 

participar de muita coisa. 

 

Seguindo o que foi destacado por Sousa e Nunes (2017), Paula, embora deseje 

participar de cursos de extensão, dificilmente consegue, devido ao seu trabalho. Diariamente 

se desloca para trabalhar na zona rural e quando retorna à sede, precisa viajar para outro 

município para cursar a graduação, o que é uma rotina bastante intensa. Como negociou com 

a direção, passou a trabalhar somente um turno, possibilitando assim, participar de atividade 

acadêmico-científico.  

Cada estudante desenvolve estratégias para diminuir suas dificuldades e se manter no 

curso. Ora se dedica aos estudos, com exclusividade, aos finais de semana; ora se se dedica 

durante as madrugadas, reduzindo demasiadamente as horas de sono. Ou estabelece acordos 

com os patrões para diminuir a carga horária de trabalho, ou ainda flexibilizar os horários de 

entrada e saída do trabalho. O caso de Paula que conseguiu uma combinação favorável no 

tempo diário do serviço foge à “regra geral”, já que costumeiramente este tipo de acordo não é 

aceito pelos empregadores, sem a devida reposição de horário em outro período ou 

diminuição salarial.  
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 Por conseguinte, expõe-se na fala abaixo, a vivência diária, de uma depoente que 

trabalha o dia inteiro, ou seja, oito horas diárias, de segunda a sexta-feira e até o meio dia, no 

sábado.  

 

Larissa: Trabalho em uma farmácia o dia inteiro, de segunda a sexta-feira e 

no sábado até o meio dia. Amo meu trabalho. Estudo à noite na faculdade e 

também na madrugada. Tem muitas pessoas legais na faculdade e as risadas 

ajudam a diminuir o cansaço. 

 

O sujeito tem, semanalmente, o dia de trabalho intenso em uma farmácia que, diga-se 

de passagem, é um ramo do comércio e por isso tem grande fluxo de pessoas que procuram o 

estabelecimento para comprar seus medicamentos. É necessária rapidez e constante atenção 

aos clientes, resultando em raro tempo para descansar. Após sair do emprego se desloca 100 

quilômetros até o município vizinho, Vitória da Conquista (de acordo delineado no perfil dos 

sujeitos) no propósito de estudar “à noite na faculdade e também na madrugada”. 

(LARISSA).  

O período da madrugada ainda é aproveitado pela discente que procura estudar neste 

momento, pois ao amanhecer o dia, iniciará, novamente, sua jornada de trabalho. Salienta-se 

que uma das formas de diminuir a exaustão é a amizade e as risadas, pois colaboram para a 

descontração e de certa forma, psicologicamente, para revigorar as energias físicas e mentais. 

Outro fator importante é a cooperação grupal, a cooperação entre colegas e/ou amigos que 

permitem a divisão de tarefas acadêmicas, o intercâmbio de conhecimentos, o auxílio mútuo. 

Ao ponderar que “amo meu trabalho” (LARISSA), certamente é um fator que 

contribui para que o trabalho seja menos cansativo e enfadonho, uma vez que o trabalho e o 

curso superior são da mesma área, farmácia. Muitos estudantes, porém, atuam em áreas 

diferentes de seus cursos e às vezes em funções que não gostam. São obrigados a 

permanecerem até conseguirem nova alocação empregatícia. 

 O trabalho é uma questão de sobrevivência sob de várias nuances. A carga horária 

pode ser menor ou maior, facilitando a conciliação com vivência universitária. O salário 

também é relativo, haja vista que alguns recebem por hora trabalhada, resultando em 

vencimentos inferiores a um salário mínimo ao término do mês. A distância do tripé 

residência, emprego, universidade, além de influenciar no tempo de deslocamento de um 

endereço ao destino que se deseja chegar, gera muitas despesas com locomoção. Assim, para 

manter a condição de universitário os discentes “tentam obter uma renda mediante alguma 

forma de trabalho em tempo completo ou parcial”. (ZAGO, 2006, p. 233). 
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Sousa e Nunes (2017) descrevem que alguns estudantes conseguem uma atividade 

remunerada com carga horária pequena, “como aqueles que prestam serviços para a própria 

universidade, os que fazem estágio remunerado, tem bolsas de iniciação científica, monitoria 

de extensão ou ensino ou ainda prestam serviços como autônomos”. (SOUSA; NUNES, 2017, 

p. 1118). Os serviços autônomos são muito variados, podendo ser bancas para estudantes da 

educação básica, prestação de serviços de informática, venda de cosméticos de revistas, 

serviços de estética e beleza á domicílio ou em salão de beleza, dentre outros.  

Na sequência são explicitados alguns programas de assistência e permanência 

estudantis desenvolvidos pelas universidades, os quais concentram esforços na tarefa de 

conceder apoio financeiro, sob diversas modalidades, para graduandos em situação de 

risco/desigualdade social, a fim de que concluam o curso.  

 

Marcos: Tenho o auxílio moradia e uma bolsa de um projeto de extensão 

que participo dentro da universidade, da PROAE
27

. O curso é integral, tem 

atividade de manhã e à tarde. E os auxílios são para não firmar nenhum 

compromisso profissional fora da universidade.   

 

 O Auxílio Moradia, segundo as informações disponíveis no site da UFBA
28

, é um 

subsídio pecuniário (em dinheiro) mensal concedido ao discente, com vistas a custear parte 

das despesas com a moradia, a exemplo de um aluguel. Além disso, o estudante contemplado 

faz jus a duas refeições diárias gratuitas no restaurante universitário e mais um valor mensal 

referente ao auxílio café da manhã. No caso do projeto de extensão
29

, o bolsista deve 

participar de alguma ação educativa, artístico-cultural e ou científica que viabilizam a relação 

entre universidade e sociedade, sob orientação de um professor. 

 Os auxílios pecuniários recebidos, somados aos auxílios refeições, ajudas financeiras 

familiares, constituem importantes subsídios para Marcos que faz um curso integral (no 

turnos matutino e vespertino). É comum existir flexibilidade para conciliar as aulas regulares 

e a participação no projeto de extensão, para que não se firme “nenhum compromisso 

profissional fora da universidade” (MARCOS). As atividades dos projetos de extensão, 

geralmente estão em diálogo com a área de formação discente, o que pode não ocorrer caso 

                                                           
27 Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), criada em 2006, objetivando a assistência estudantil e enfrentar desigualdades sociais e à discriminação 

de grupos historicamente excluídos dos espaços legitimados de poder: mulheres, negros (as), indígenas, 

comunidade LGBT, pessoas com necessidades especiais, ciganos (as), dentre outros grupos. Atua em 

consonância com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) adotada pelo MEC. 

Disponível em: <https://proae.ufba.br/pt-br/conheca-proae>. Acesso em 12 jan. 2019. 
28

 Disponível em: <https://proae.ufba.br/pt-br/node/79>. Acesso em 12 jan. 2019. 
29

 Disponível em: <https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/edital_proae_01-2016.pdf>. Acesso em 12 jan. 

2019. 
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tenha algum emprego em ambiente externo à universidade. E isso dificulta a conciliação com 

os estudos.  

 Outra entrevistada enfatiza que possui uma bolsa, a qual contribui para sua 

manutenção no curso superior. 

 

Ravena: Meu curso é diurno. Estudo em dois turnos. Sou bolsista do 

Programa de Educação Tutorial do MEC. Tenho também o vale transporte e 

só pago a metade do preço. 

 

 O Programa de Educação Tutorial (PET) explicitado pela depoente, de acordo com 

informações disponíveis no site do Ministério da Educação (MEC)
30

, é desenvolvido por 

grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizado a partir de formações em nível 

de graduação que trabalha com o tripé ensino, pesquisa e extensão. A participante recebe um 

valor mensal para integrar o programa. E, sendo o se curso integral (manhã e tarde), só resta-

lhe o período noturno para conseguir uma ocupação remunerada, o que costuma ser difícil, 

pois poucos estabelecimentos privados ou públicos tem expediente à noite. 

 Soma-se a isso o auxílio vale transporte, de maneira que só se paga a metade do valor 

do transporte coletivo municipal, resultando em economia diária. Este saldo financeiro, 

possivelmente, a entrevistada utiliza para comprar livros, fazer xerox, imprimir os trabalhos 

acadêmicos, participar de cursos e eventos científicos, entre outros. Nesta guisa, retoma-se a 

Marcos que, certamente, utiliza parte de seus benefícios financeiros estudantis para a 

aquisição de material acadêmico, pagar inscrições em cursos e eventos sejam científicos ou de 

outras naturezas (culturais, artísticos, de extensão, entre outros).  

 Zago (2006) destaca também que alguns estudantes recebem pequenas ajudas da 

família, moram com familiares, ajudando em afazeres domésticos, residem na casa do 

estudante. A mesma autora observa que:  

 

Nesses casos, residem na casa do estudante universitário (quando há vaga), 

ou com parente, ou ainda, dividem casa ou apartamento com colegas. Com 

um „pé-de-meia‟ para os primeiros tempos na universidade, os jovens dão 

início a seus estudos de nível superior sem ter certeza de até quando poderão 

manter sua condição de universitários. (ZAGO, 2006, p. 233). 

 

As falas dos entrevistados, no que tange ao trabalho e a assistência estudantil  em 

paralelo com os estudos de Zago (2006) corroboram na medida em que ainda é comum morar 

                                                           
30

 Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/pet>. Acesso em 13 jan. 2019. 
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em residência universitária, com parentes, amigos. Com os programas de assistência e 

permanência dos estudantes, há uma certeza de que ao fim do mês o discente receberá um 

valor fixo, para diversas atividades (alimentação, transporte, aluguel, material didático). 

Acrescenta-se que podem ocorrer evasões por diversos motivos, a exemplo de estudantes que 

são pais e mães de famílias desempregados e mesmo usufruindo de uma bolsa e/ou um 

benefício de assistência estudantil, o valor é insuficiente para custear estudos e família. Por 

outro viés, os benefícios estudantis, conforme enfatizado, combatem a evasão universitária, 

promovem a autoestima e desenvolvimento científico intelectual, quer seja acadêmico, ou 

social.  

Estes depoimentos enfatizam o papel relevante das políticas públicas de assistência 

estudantil das universidades públicas estaduais e federais e dos institutos federais, que 

englobam muitas ações. Auxílio moradia, bolsas de monitoria, bolsa de material didático, 

auxílio alimentação, restaurante universitário, vala transporte, auxílio xerox e muitas outras. 

Quando se inicia o curso universitário, todo estudante recebe informações de como pleitear 

uma vaga em cada programa, as atribuições, os critérios e valores, pois também é objetivo da 

universidade manter os estudantes na graduação até o término do curso universitário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo procurou-se responder a questão central proposta que diz respeito às 

contribuições do curso Pré-Vestibular Universidade Para Todos (UPT) para o acesso de 

estudantes de Aracatu/BA ao Ensino Superior. Compreende-se que, perante a explanação dos 

sujeitos entrevistados, o referido curso contribuiu para elevar a autoestima discente, instruir 

sobre as técnicas de estudo, com vistas ao ingresso ao nível superior. O público entrevistado 

advém de escolas públicas, as quais são denunciadas, pelos próprios sujeitos da pesquisa, com 

estrutura, muitas vezes, precária. Logo, a constância na execução das aulas em todas as 

disciplinas que regem o tradicional currículo escolar, disciplinas que também são avaliadas 

nos exames de admissão à educação superior. 

 Ao ingressar no curso UPT e conhecerem a metodologia do mesmo, os estudantes 

percebem que é importante a permanência e se dedicam com mais afinco, ainda que existam 

muitas dificuldades relacionadas à distância da residência em relação ao curso e à conciliação 

do trabalho com os estudos. Os estudantes que residem na zona rural, ora fazem duas viagens 

diárias até a sede, pela manhã a fim de cursar o 3º ano do Ensino Médio e pela noite, no 

propósito de realizar o curso UPT. Outros, além de estudar no turno matutino, necessitam 

trabalhar no período vespertino para se manter financeiramente e/ou contribuir com o sustento 

familiar, no tempo noturno estuda no UPT.  

 O desejo de realizar a graduação, estimulado pelo UPT, contribuiu para que alguns 

sujeitos retornassem aos bancos escolares, após vários anos sem estudar. Há a compreensão 

de que portar um diploma de nível superior possibilita maior facilidade na inserção ao 

mercado de trabalho ou aquisição de melhores postos no mesmo.  

 Os estudantes perceberam a importância de permanecerem no curso Pré-Vestibular, 

pois, paulatinamente, sentiam que dessa forma ficavam mais próximos de conseguir a 

aprovação no nível superior. O cansaço físico e mental, a evasão de determinados colegas não 

constituem motivos para a desistência. Ao contrário, os sujeitos desenvolvem estratégias que 

favorecem a continuidade, como as afiliações com determinados colegas que apresentam 

interesse com os estudos. 

 Evidentemente que existe a evasão, a qual é observada pelos entrevistados como um 

problema envolvendo muitas circunstâncias. Às vezes não se definiu ou não há possibilidade 

de se definir o ingresso à educação superior como projeto de vida (devido a questões de 

ordem cultural, econômica, por exemplo), baixo capital cultural familiar, falta de tempo para 

as atividades escolares, aulas pouco atraentes, atraso na entrega dos módulos, 
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indisponibilidade de aparelhos multimídia para os docentes, dificuldades de conciliar o tempo 

de estudo com o tempo de trabalho (por conta da sobrevivência).  

 Os eventos organizados pela coordenação Local do curso UPT e pela Associação 

Comunitária de Arte e Cultura Gameleira dos Machados (ASGAM), a exemplo do I 

Seminário de Diálogos entre Vestibulandos e Acadêmicos, apresentaram novas perspectivas 

aos discentes do UPT, no que tange às várias possibilidades de crescimento no universo 

acadêmico. Atribui-se que os eventos foram relevantes para fomentar a reflexão sobre o 

potencial de cada um. Dessa forma o trabalho desenvolvido no curso procura valorizar e 

estimular as qualidades dos estudantes, o que os aproxima cada vez mais do curso.  

 Os entrevistados consideram que as afinidades, as identificações (a empatia) com 

professores de algumas ou diversas disciplinas produz maior interesse pelas aulas e melhor 

recepção dos conteúdos. Logo, produzir redação torna-se menos difícil, as disciplinas de 

química e física, que, rotineiramente havia lacuna de docentes no Ensino Médio, e por isso o 

conhecimento era diminuto, tornam-se mais acessíveis, compreende-se mais sobre as referidas 

disciplinas. O carisma, a dialética e a metodologia constituem fatores que estabelecem uma 

relação sólida entre professor-aluno, com respectiva progressividade dos conteúdos e de uma 

aprendizagem significativa. 

 As histórias de vida dos docentes são também um elemento de identificação e 

motivação discente. Muitas histórias de vida são semelhantes ao que vivem/viveram vários 

estudantes e como foi possível a superação, logo se aumenta a expectativa de evoluir, por 

meio da educação, por meio da dedicação ao curso Pré-Vestibular. Os entrevistados 

afirmaram que a criação de laços identificatórios, a flexibilização das metodologias, a forma 

dinâmica de trabalhar os conteúdos convida a relembrar os conteúdos, a participar das aulas e 

influencia estudar mais. 

 As questões de vestibular, os recursos multimídia, como aparelho data show, com 

inovação, as motivações dos docentes foram consideradas como relevantes. O curso UPT é 

considerado como espaço de preparo intelectual e reparatório. A prática constante de 

solucionar exercícios com a respectiva correção, faz com que os discentes se sintam cada vez 

mais preparados para prestar os processos seletivos vestibulares e serem aprovados.  

O incentivo para prosseguir os estudos pós EM, nem sempre existe por parte da 

família, devido a ausência de capital cultural ou capital financeiro, mas sempre existiu no 

cursinho UPT. Neste sentido, os entrevistados discorreram que a apresentação de programas 

de assistência e permanência estudantil existentes nas universidades públicas, de programas 
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de estágio, demonstraram que existem outros horizontes possíveis para se manterem na 

graduação.  

O material didático distribuído gratuitamente aos estudantes e professores/monitores, 

denominado de módulo, de maneira geral, foi considerado como útil, uma vez que serviu para 

relembrar conteúdos. O módulo tem limitações, já que seleciona e condensa os conteúdos, 

obrigando os discentes a buscarem mais em outros materiais didáticos, em revistas, sites 

educativos. Ajuda a compreender quais assuntos são mais reincidentes nas provas seletivas de 

acesso ao nível superior, para que sejam priorizados determinados assuntos, conforme a 

disponibilidade de cada um.  

São evidenciadas, também, algumas limitações do módulo, como a defasagem 

temporal, necessitando de atualização. Todavia, os discentes que assim ponderaram não se 

sentiram prejudicados, uma vez que os professores trabalhavam com atividades elaboradas 

por eles mesmos e usavam materiais próprios. Ainda que existam limitações didáticas e 

científicas nos módulos, são importantes por conterem elementos básicos dos conteúdos de 

vestibular. 

As disciplinas ministradas no curso Pré-vestibular Universidade Para Todos, a saber: 

Português, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira 

(Inglês e/ou Espanhol), História e Geografia, foram consideradas relevantes. Algumas 

receberam maior ênfase em razão do peso da nota nos vestibulares, como Redação, que 

também foi a mais destacada, uma vez que se treina muito a produção textual exigida nos 

certames. Foram destacadas Física e Química por conta das dificuldades em compreendê-las 

no Ensino Médio e também porque no EM existiam muitas aulas vagas destas disciplinas. 

As áreas de Português, Literatura e Matemática tiveram avaliação positiva dos 

entrevistados, quer seja pela afinidade com as mesmas, quer seja pela didática e metodologia 

docente ou ainda pelo peso da nota dos processos seletivos. Para os depoentes, quanto maior o 

número de disciplinas aprazíveis, com professores capacitados, maior é a frequência discente. 

Ao ingressarem no ensino superior, os entrevistados relatam que são muito dedicados, 

compromissados e vivenciam a universidade ora intensamente, devido aos programas de 

assistência estudantil; ora moderadamente, por conta da rotina pessoal obrigatória (trabalho, 

família).  

Diante das contribuições explanadas, os discentes entrevistados pontuaram sugestões 

para a melhoria da execução do curso UPT. Relação dialética com os estudantes, capitaneada 

por alguns docentes que eram muito rígidos; agir coerentemente no caso de cursistas 
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bagunceiros; alguns docentes devem diminuir a quantidade de texto dos slides e promover 

equilíbrio entre explanação de conteúdos e resolução de questões. 

Todas as discussões promovidas convergem para reflexões mais aprofundadas e 

tomada de decisão em vários aspectos que se relacionam direta ou indiretamente com o curso 

Pré-Vestibular Universidade Para Todos. Os investimentos financeiros na educação básica, a 

exemplo de infraestrutura física adequada, capacitação continuada dos docentes, possibilitaria 

que o alunado tivesse uma melhor preparação, não necessitado integrar um cursinho pré-

vestibular. A melhor distribuição de renda, o melhor ajuste da política de emprego para as 

famílias, de maneira que os jovens que cursam o Ensino Médio não precisem trabalhar e se 

dediquem mais aos estudos.  

 Até que estas ações sejam executadas com maior eficiência e qualidade, para que os 

estudantes da educação pública tenham as mesmas condições escolares e acesso a conteúdos 

escolares no mesmo patamar dos estudantes das escolas privadas, o curso UPT deve 

continuar, na perspectiva de suprir lacunas. São sugeridas intervenções que ponderam que as 

aulas do UPT iniciem ao mesmo período das aulas do Ensino Médio, possibilitando maior 

tempo de preparo. Intensificar os aulões e promover testes vocacionais para que os discentes 

definam suas opções de curso e sigam na trajetória dos estudos, rumo à universidade.  

Os materiais didáticos devem ser distribuídos com regularidade, sem atrasos, os 

professores/monitores terem á disposição equipamentos multimídia e reforçar as ações pré-

universitárias, como visitas às IES, palestras sobre os cursos superiores. Além disso, os editais 

de seleção de professores/monitores permitir a participação de profissionais da rede privada 

para dá celeridade á contratação e os discentes não ficarem com vacância em disciplinas, 

mesmo que por pouco tempo.  

Pondera-se, também, que o curso UPT pode ser objeto de estágio curricular dos cursos 

de graduação, constituindo uma parte da carga horária dos estágios obrigatórios e não 

substituindo na integralidade, uma vez que a escola é o principal foco. 

No decorrer desta pesquisa não se encontrou um portal específico para relatos de 

egressos ao curso UPT e de dados quantitativos de aprovação, o que se aponta, como 

fundamental. A criação de um portal eletrônico público com a cooperação de todas as 

universidades públicas que executam o curso é urgente, pois contribui para enriquecer novas 

pesquisas, para comprovar a qualidade das ações desenvolvidas e incentivar, por meio de 

relatos, o ingresso de mais cursistas no UPT. 

Esta importante política pública do curso Pré-Vestibular Universidade Para Todos 

apresentou resultados benéficos em vários sentidos e tende a corroborar, muito mais, para 
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elevar a escolarização de muitas pessoas, sobretudo, daquelas que pertencem a estratos sociais 

com menor capital cultural e econômico, com vistas a promover equidade e justiça social. 

Logo deve permanecer até o momento de que as disparidades sociais sejam eliminadas ou 

existam em pequeníssima quantidade.  
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