
Perfil dos candidatos às vagas do curso pré-vestibular popular Venceremos Silva Gama
– Cassino

N.C. Souza, C.F. Ricardo e C.R.S. Machado

O curso Pré-vestibular Venceremos Silva Gama é ministrado no balneário
Cassino, por ser realizado em parceria com a Escola Estadual de Ensino Médio e
Fundamental Silva Gama. Nele é oferecido um total de 42 vagas priorizando o ingresso
de moradores do bairro e alunos da escola. Este curso faz parte do Projeto de Auxílio ao
Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior (PAIETS) juntamente com mais 9 cursos
populares e teve início no ano de 2007 a partir da iniciativa de estudantes da FURG. As
disciplinas são ministradas por 22 estudantes de graduação e pós-graduação, os
conteúdos seguem aqueles listados pela COPERVE e outros assuntos pertinentes são
trabalhados em oficinas.

Embora as políticas públicas venham aumentando o número de vagas nas
instituições de ensino superior sabemos que o ensino fundamental e médio continuam
defasados, principalmente no que diz respeito ao ensino em escolas municipais e
estaduais, as quais concentram a grande maioria dos estudantes brasileiros. Como
conseqüência, há uma grande procura por cursos pré-vestibulares como uma forma de
preencher as lacunas deixadas pelo atual sistema educacional. Dessa forma, o número
de inscritos nos projetos comunitários de auxilio ao ingresso no ensino superior no
município do Rio Grande têm superado o número de vagas oferecidas. Para lidar com
esta demanda o Pré-vestibular Venceremos Silva Gama realiza todos os anos um
processo seletivo baseado em entrevistas e questionários sócio-econômicos.

O presente trabalho tem por objetivo traçar o perfil dos candidatos às vagas do
curso Pré-vestibular Venceremos Silva Gama no ano de 2009.

Metodologia
Foi elaborada uma matriz de dados a partir dos questionários sócio-econômicos

preenchidos pelos candidatos às vagas. Após a análise das fichas, os dados qualitativos
foram transformados em quantitativos para uma posterior interpretação desses. Foram
selecionadas questões relacionadas ao perfil social e econômico, aquelas relativas à
formação do candidato no ensino médio e ao seu histórico em vestibulares.

Resultados e Discussão
Neste estudo foi registrado um total de 139 inscritos, onde 77% eram residentes

do balneário Cassino. Em relação à escolaridade dos candidatos, observou-se que a
maioria (70,5%) completou o Ensino Médio em escolas públicas, sendo que 65 destes
foram ou ainda são estudantes da Escola Estadual Silva Gama. Houve ainda a
participação em cursos supletivos e Educação de Jovens e adultos (EJA) somando 18 %,
sendo este um dos fatos que contribui para a dificuldade de ministrar aulas em turmas
heterogêneas e com alunos que interromperam seus estudos e os retomaram em cursos
complementares. Este dado pode ser confirmado pela média de idade observada entre os
inscritos, já que cerca de 68% dos candidatos têm idade superior a 20 anos e 42% já
atuam profissionalmente.



Dos 139 candidatos investigados mais da metade já havia prestado vestibular
pelo menos uma vez, apesar disso 68% ainda não tinham participado de cursos pré-
vestibulares, sendo declarado pela maioria a falta de recursos o principal motivo. O
perfil econômico demonstrado por este estudo corrobora esta informação visto que
aproximadamente 78% dos candidatos apresentaram uma renda familiar inferior a um
salário mínimo, sendo que destes, 63% possui uma renda de menos de meio salário
mínimo por pessoa.

Através dos resultados obtidos e da prática educativa pode-se perceber que a
limitação ao ingresso dos segmentos populares a universidade é resultado de uma série
de problemas sociais e culturais que devem ser considerados ao criarmos pré-
vestibulares populares. Partindo de uma visão sócio interacionista, entendemos que o
conhecimento é fruto da vivência e da reflexão do sujeito com o mundo que o rodeia
(Mello 2005). Assim, conhecer o perfil sócio-econômico dos possíveis candidatos ao
vestibular pode ser uma ferramenta norteadora da postura a ser tomada por cursos
populares, os quais apresentam como objetivo uma aprendizagem significativa e
inclusiva partindo do conhecimento da realidade em que se inserem os alunos.
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