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Acesso ao ensino
superior sem
camisa de força

Percurso 3



Contexto

Muitos de nós, jovens, nos sentimos
assim às vésperas do Exame Nacional
do Ensino Médio, o Enem, e outros
exames vestibulares. 

Ansiedade é uma reação natural. Afinal, o ingresso no
Ensino Superior é capítulo importante no
desenvolvimento pleno de cada pessoa, em seu
preparo para o exercício da cidadania e na sua
qualificação para o trabalho, como aliás é previsto na
Constituição Federal de 1988. Antes mesmo do jovem
pensar na preparação para os exames de admissão ao
ensino superior, tem que responder a muitas perguntas.
Que curso quero fazer? Que universidades têm boa
reputação na minha área de interesse? Vou fazer o
Enem? Se você está no Ensino Médio, essas perguntas
certamente estão no seu dia a dia. A universidade é
símbolo de ascensão social e faz parte do projeto de
vida de muitos estudantes. 



A educação, direito de todos e dever doEstado e da família, será promovida eincentivada com a colaboração dasociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparopara o exercício da cidadania e suaqualificação para o trabalho.

Art. 205 da Constituição Federal

Antes mesmo do jovem pensar na preparação para os
exames de admissão ao Ensino Superior, tem que
responder a muitas perguntas. Que curso quero fazer?
Que universidades têm boa reputação na minha área de
interesse? Vou fazer o Enem?

Se você está no Ensino Médio, essas perguntas
certamente estão no seu dia a dia. A universidade é
símbolo de ascensão social e faz parte do projeto de
vida de muitos estudantes.

Entretanto, acessar esse espaço ainda é um obstáculo
para muitos jovens, sobretudo por causa dos vestibulares
que não consideram os modos de vida, as condições, os
projetos de futuro e os anseios das juventudes.

Já imaginou se o ingresso no Ensino Superior também
considerasse o seu corre, e sua criatividade e a
experiência que você ganhou na convivência
comunitária, como critérios para a admissão? Como
seriam esses exames se eles avaliassem um conjunto de
valores e práticas dos estudantes em vez de uma lista
de conteúdos? Vamos conversar sobre isso?



Este Percurso tem o propósito de estimular uma roda de conversa na sua escola que discuta o
impacto dos exames vestibulares na aprendizagem e em toda a prática escolar. Por meio dessas
conversas, você e seus colegas poderão refletir sobre o histórico do Ensino Médio no Brasil e
resgatar o direito a discutir as reformas educacionais que afetam os mais de 10 milhões de
jovens em idade de cursar essa etapa da educação básica. 

COR.RE
s.m.
correria, trampo, bico, tarefa, iniciativa:
“E no corre do cash tem que ganhar mais que perder,
financiar o seu sonho e acreditar em você.”
(Eu Compro, Racionais Mc’s)

- Dicionário Capão, de Hugo Cacique



Você já se perguntou como nasceram os vestibulares? O coletivo Encrespad@s
recomenda a leitura deste breve artigo, que traça a história dos vestibulares no Brasil,
desde o século XIX até o Enem se tornar o maior vestibular do país. 

Mas, nos últimos anos, foram aprovadas várias reformas no Ensino Médio e no sistema de
ingresso ao Ensino Superior, que não foram amplamente debatidas com a sociedade. Para
saber mais sobre a implementação do Enem, leia o documento publicado em março de 2022,
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Ele traz um histórico da implementação do Enem.
Veja as páginas 6-10 do documento.

Como começar

https://www.unit.br/blog/a-historia-do-vestibular-entenda-porque-no-brasil-e-assim#:~:text=O%20surgimento%20do%20vestibular%20no,escrita%20e%20a%20segunda%2C%20oral
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=227221-proposta-de-recomendacoes-ao-novo-enem&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192


No mesmo documento, o CNE faz recomendações de novas mudanças no
Enem, a partir de 2024. Dentre elas está a inclusão de questões discursivas
na primeira fase. Enquanto a segunda fase teria foco na área de
conhecimento escolhida pelo estudante no Ensino Médio, adaptando o
Enem aos itinerários formativos do novo Ensino Médio.

Dessa forma, a segunda fase estaria organizada de acordo com as seguintes carreiras: 

O que você, estudante e seus colegas, que são os principais interessados
nessas mudanças, acham delas? Bora conversar e manifestar nossa opinião?

Área da Saúde e Biológicas; 
Matemática, Engenharias e Tecnologias;
Humanidades, Linguagens e Arte; 
Ciências Sociais Aplicadas. 

   
O Inglês seria língua estrangeira obrigatória na segunda etapa do Enem. 



Podemos começar convidando mais pessoas a refletir sobre o que faz com que certos grupos sociais tenham um melhor
desempenho nos vestibulares e como podemos traçar estratégias para influenciar as políticas públicas de acesso ao Ensino Superior.

Ação

Preparação 
O primeiro passo para abrir os debates é compreender o seu cenário local. 

01. 02.Descubra: Os jovens da sua escola falam sobre
ingressar na universidade? Quais são os cursos
mais desejados?  Que motivações eles têm para o
ingresso no Ensino Superior?

Lance enquetes no Instagram ou em outro
app. Você também pode coletar respostas em
papel, criando um pequeno quiosque em sua
escola com as perguntas impressas ao lado de
uma urna (que você mesmo pode fazer com
caixa de papelão).



03.

04.

Para organizar um debate sobre os processos de seleção para o Ensino Superior, converse com
a comunidade escolar. Podem ser representantes de turma, grêmio estudantil, coletivos, corpo
docente ou os gestores da escola. Crie sua equipe!

Apresentação do processo histórico de acesso dos estudantes ao Ensino Superior. Veja a linha do tempo nas
páginas 6-10 do documento Proposta de recomendações ao novo Enem, elaborado pelo Conselho Nacional
de Educação, Março/2022.
Como são os vestibulares e os processos seletivos para entrar nas universidades? Como são as provas de
vestibular atualmente? Há um vasto material na internet, mas o vídeo da @profanelize é bem popular e
instrutivo: O que é o Vestibular? E o Enem? Um guia para iniciantes.
Como o Ensino Superior impacta o desenvolvimento individual e social? Você pode conversar com amigos
que já cursaram a faculdade, pode ler artigos sobre o tema, ou assistir ao documentário Enem 20 anos: um
Exame do tamanho do Brasil, especialmente a partir do minuto 10:30.
Quais os caminhos possíveis para as pessoas periféricas ingressarem na universidade? Introdução à Lei de
Cotas, que completa 10 anos e irá passar por revisão. Saiba mais neste artigo.

Após levantar essas informações, prepare o seu plano de mediação da roda de conversa. É importante se
preparar para algumas pautas, criando pontos de discussão ou até mesmo materiais visuais que possam servir de
base para as conversas. Cada pessoa na equipe pode se responsabilizar por levantar informações sobre uma a
duas das questões abaixo. Indicamos algumas referências. 

Quando: cerca de 2 semanas para esta preparação

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=227221-proposta-de-recomendacoes-ao-novo-enem&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192
https://www.youtube.com/watch?v=K8zg0RmyH-g
https://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/ensino-superior-e-passaporte-de-ascensao-social-cultural-e-economica-de-minorias-e-da-populacao-marginalizada.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=GDlGjjEABLg
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/02/lei-de-cotas-tem-ano-decisivo-no-congresso#:~:text=A%20Lei%20de%20Cotas%20(%20Lei,5%20sal%C3%A1rio%20m%C3%ADnimo%20per%20capita.


Mobilização

Mobilize sua escola e chame o máximo de pessoas para participar! Podem ser estudantes,
professores, coordenadores e familiares, todes são bem-vindes. Discutam as melhores ferramentas
para comunicar a realização do debate e que mensagens vão atrair as pessoas para o evento.

Em conjunto, definam a melhor data, horário e espaço, não esqueçam de pensar em um convite
atrativo para a divulgação, que pode ser feito pelas redes sociais ou impresso.

Quando: uma semana antes da roda de conversa



Roda de Conversa Passo a Passo
Passo a Passo Descrição Tempo Estimado

5 min.

15 min.

Realize uma breve dinâmica de apresentação do grupo. Quem são as pessoas
que estão organizando o debate e quem são os convidados, no caso de terem
chamado pessoas com experiência no tema - pode ser um/a ex-aluno/a, um
professor/a, um gestor/a..  

 Quem quer ingressar no curso superior?
Vai fazer Enem?
Quem está fazendo curso pré-vestibular? 
Quem está fazendo curso pré-vestibular social?
Qual curso na faculdade você quer fazer? Cite alguns cursos para capturar
o interesse do grupo. E convide algumas pessoas para falar que curso
querem fazer e porquê.
Já escolheu a universidade? Cite algumas universidades públicas e
privadas para entender as preferências.

É necessário entender o contexto da sua unidade escolar. Caso não tenha
feito um levantamento prévio sobre as motivações dos estudantes de sua
escola para cursos do Ensino Superior, faça perguntas como:
   

Apresentação

Introdução ao tema



30 min.

as habilidades e experiências que os estudantes têm, mas que não são
avaliadas pelos vestibulares, por exemplo: trabalhos comunitários,
participação em redes, coletivos, conselhos, experiências profissionais,
conhecimentos tradicionais, dentre outros;
como os vestibulares poderiam considerar e valorizar evidências desses
conhecimentos, habilidades e experiências?

Agora que apuramos as expectativas, inquietações e dúvidas dos estudantes, é o
momento de apresentar as possibilidades e caminhos para entrar na universidade.
  
Pergunte o que os participantes já sabem sobre os processos seletivos para
entrar no Ensino Superior. Anote as respostas de forma que todos possam
ver. Verifique quais são as dúvidas e complemente com os levantamentos que
fizeram antes da roda de conversa.
   
Todo mundo pode pesquisar. Todo mundo pode contribuir. Todo mundo pode
perguntar, responder e ajudar com o entendimento dessas questões. A
conversa pode continuar em outros momentos se as dúvidas não forem
sanadas na roda de conversas.
    
Neste momento também é importante despertar o senso crítico dos
estudantes. Proponha, por exemplo, uma discussão sobre: 
   

    
Anote as contribuições dos participantes.

Trocando
experiências



20 min.

5 min.

5 min.

Pergunte aos participantes se eles estão cientes de que o Conselho Nacional
de Educação recomendou mudanças ao Enem, que seriam implementadas em
2024. Convide os participantes a fazer a leitura do documento Proposta de
recomendações ao novo Enem, divulgado em Março/2022, que você e sua
equipe devem ter lido antes da roda de conversa.
   
Antecipe para o grupo as principais mudanças propostas pelo documento.
Proponha que os participantes acessem o documento nos próximos dias.
Marquem suas dúvidas e comentários. Faça um levantamento dos principais
pontos e agende nova roda de conversa.
   
Lembre-se que o objetivo é influenciar transformações nas políticas públicas
de ingresso ao Ensino Superior, garantindo um amplo debate com a
sociedade e principalmente com os estudantes em idade de cursar o Ensino
Médio. Esse processo não pode ser levado como um percurso individual, a
coletividade é um dos pilares para construção de um caminho colaborativo.
   
Na próxima roda de conversa, busque possibilidades de diálogos com
lideranças políticas locais, instituições educacionais e ações inovadoras.

PesquisAção

Fechamento

Debatedores
respondem às

questões dos jovens

Agradeça a todes participantes. Recomende que compartilhem com seus
colegas informações sobre audiências públicas, eventos de reflexão sobre
acesso a universidade, cursos preparatórios, e sistemas de avaliação de
desempenho no Ensino Médio. 

Os mediadores fazem uma breve síntese das principais ideias e informa que
um resumo do debate estará disponível em [data] pelo [canal]. agradecendo a
participação de todos e incentivando todes a votarem nas eleições e a
participar ativamente do governo. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=227221-proposta-de-recomendacoes-ao-novo-enem&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192


20 min.

5 min.

5 min.

Pergunte aos participantes se eles estão cientes de que o Conselho Nacional
de Educação recomendou mudanças ao Enem, que seriam implementadas em
2024. Convide os participantes a fazer a leitura do documento Proposta de
recomendações ao novo Enem, divulgado em Março/2022, que você e sua
equipe devem ter lido antes da roda de conversa.
   
Antecipe para o grupo as principais mudanças propostas pelo documento.
Proponha que os participantes acessem o documento nos próximos dias.
Marquem suas dúvidas e comentários. Faça um levantamento dos principais
pontos e agende nova roda de conversa.
   
Lembre-se que o objetivo é influenciar transformações nas políticas públicas
de ingresso ao Ensino Superior, garantindo um amplo debate com a
sociedade e principalmente com os estudantes em idade de cursar o Ensino
Médio. Esse processo não pode ser levado como um percurso individual, a
coletividade é um dos pilares para construção de um caminho colaborativo.
   
Na próxima roda de conversa, busque possibilidades de diálogos com
lideranças políticas locais, instituições educacionais e ações inovadoras.

PesquisAção

Fechamento

Debatedores
respondem às

questões dos jovens

Agradeça a todes participantes. Recomende que compartilhem com seus
colegas informações sobre audiências públicas, eventos de reflexão sobre
acesso a universidade, cursos preparatórios, e sistemas de avaliação de
desempenho no Ensino Médio. 

Os mediadores fazem uma breve síntese das principais ideias e informa que
um resumo do debate estará disponível em [data] pelo [canal]. agradecendo a
participação de todos e incentivando todes a votarem nas eleições e a
participar ativamente do governo. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=227221-proposta-de-recomendacoes-ao-novo-enem&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192


Você pode montar um grupo de trabalho para acompanhar as proposta do
CNE ao novo Enem e produzir mini-podcasts para divulgar o andamento.

Pós Roda de Conversa



Para Inspirar

Você também pode acessar essa lista de cursinhos
comunitários por estado

Conhece outros?
Divulgue!

Conheça histórias de Jovens e Empreendedores
Sociais que mobilizam redes para o enfrentamento
das desigualdades

Vinnicius Rodrigo - Somos Cordel (PE)

Edgard Gouveia - Jornada X

https://cursinhocarolina.org/
https://www.redesdamare.org.br/br/info/40/curso-pre-vestibular
https://www.educafro.org.br/site/
https://youtu.be/UvdISjmhpnM
https://youtu.be/UvdISjmhpnM
https://youtu.be/UvdISjmhpnM
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/cursinhos-comunitarios
https://ashokabrasil.medium.com/o-n%C3%B3-%C3%A9-o-que-constr%C3%B3i-n%C3%B3s-d581e296039b


Referências

Agora é com você!
Bora trilhar este Percurso na prática? Compartilhe com a Ashoka a sua ação de debates políticos na escola.
Mande fotos, vídeos, relatos para nosso Instagram @ashokabrasil ou por email brasil@ashoka.org que a gente
vai compartilhar com a nossa rede e convidar você pra fazer parte de Um Mundo de Pessoas Que Transformam!

Conheça as 27 Propostas para um Ensino Médio Democrático, Inclusivo, Integral e Transformador.
Proposta de recomendações ao novo Enem. Conselho Nacional de Educação, Março/2022.
Assista ao documentário da TV Escola. Enem 20 anos: um Exame do tamanho do Brasil, com o depoimento
dos idealizadores do Enem.
Saiba mais sobre o Enem, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Censo Escolar - Educação Básica 2019. Resumo Técnico, que traça um panorama da Educação Básica no
Brasil com estatísticas apresentadas em série histórica, possibilitando visualizar tendências.
Dicionário Capão, de Hugo Cacique, traz mais de 450 verbetes da obra dos Racionais MC's, com foco na
identidade das quebradas.

https://www.instagram.com/ashokabrasil/
mailto:brasil@ashoka.org?subject=Na%20Pr%C3%A1tica%3A%20Percursos%20de%20Debates%20Pol%C3%ADticos%20na%20Escola
https://www.ashoka.org/sites/default/files/2022-04/Ensino%20M%C3%A9dio%20Transformador.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=227221-proposta-de-recomendacoes-ao-novo-enem&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192
https://www.youtube.com/watch?v=GDlGjjEABLg
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tecnico_censo_da_educacao_basica_2019.pdf
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/23/dicionario-capao-reune-mais-de-450-girias-dos-racionais-mc-s-e-chega-as-escolas-publicas


Em um mundo definido pela mudança,

todos podem contribuir,

todos têm potência,

todos são transformadores!



Compartilhe as histórias
dos Debates na sua escola

Escreva pra gente nas redes sociais:

@ashokabrasil

/ashokabrasil

Ashoka Brasil

http://instagram.com/ashokabrasil
http://facebook.com/ashokabrasil
https://www.linkedin.com/company/ashoka-brasil
http://instagram.com/ashokabrasil
http://facebook.com/ashokabrasil
https://www.linkedin.com/company/ashoka-brasil

