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Resumo: Os cursos pré-vestibulares são considerados como pontes que conectam 

jovens que estão saindo do ensino médio para o ensino superior, uma vez que os 

mesmos possibilitam aos alunos o desenvolvimento de materias que não foram 

assimiladas até o momento e potencializar aquelas que já dominam. No entanto, seu alto 

custo não é viável a toda comunidade, por isso se destaca a importância dos cursinhos 

populares e da voluntariedade dos profesores e funcionarios. O trabalho irá discorrer 

sobre os interesses pelo qual os discentes do Curso de Ciências naturais- Física, da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) na participação docente no Cursinho Popular 

Avante, além da contribuição do cursinho para o início da sua experiência como 

professores e as metodologias utilizadas nas aulas, bem como o desempenho dos alunos 

em resposta à esses métodos. Com um aparato geral, será pontuado segundo os docentes 

entrevistados os pontos positivos e suas objeções. Após a realização da entrevista, a 

análise das respostas obtidas reforça a hipótese que o cursinho vem funcionando como 

uma oportunidade de experiência profissional para esses alunos. 
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INTERESTS AND OBJECTIONS IN THE PHYSICS TEACHING OF THE 

POPULAR AVANTE COURSE: A TEACHING REPORT. 

Abstract: The pre-university courses are considered as bridges of young people who are 

leaving high school for higher education, since they enable students to develop subjects 

that have not been assimilated so far and enhance those that already dominate. 

 
1 Graduanda em Ciência Naturais-Física pela Universidade do Estado do Pará (UEPA)- Campus VIII 

Marabá-PA. E-mail: cleo7514@gmail.com 

 
2 Graduanda em Ciência Naturais- Física pela Universidade do Estado do Pará (UEPA)- Campus VIII 

Marabá-PA. E-mail: aguidamilhomem99@gmail.com  

 
3 Graduanda em Ciência Naturais- Física pela Universidade do Estado do Pará (UEPA)- Campus VIII 

Marabá-PA. E-mail: brasilmmari@gmail.com 

 
4 Graduado em estatística pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), vinculado ao Departamento de 

Matemática Estatística e Informática – DMEI. Doutor em Engenharia de produção pela Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar) – São Paulo. E-mail: fabricio_estatistico@hotimail.com 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

2 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

However, its high cost is not feasible throughout the community, so it highlights the 

importance of popular courses and the willingness of teachers and services. The work 

will be discussed about the student's interests with the students of the Physical Sciences 

Course of the State University of Pará (UEPA) in the area of specialization of Cursinho 

Popular, besides contributing to the beginning of his experience as a teacher as it is 

used. in class, such as student performance in response to these methods. With a general 

apparatus, according to the teachers interviewed, the positive points and their objections 

will be scored. After the interview, an analysis of the answers may reinforce the 

hypothesis that the course becomes an opportunity for professional experience for these 

students. 

Keywords: popular course, professional experience, student, teacher. 

1. INTRODUÇÃO  

As grandes limitações e dificuldades de entrar em universidades se distinguem 

ao fator formativo dos estudantes, (ZAGO, 2006) e o discente sente-se pressionado a 

prestar uma graduação para se sentir bem socialmente. 

Os cursinhos foram criados de início para ser preparatórios para os cursos de 

engenharia, medicina, direito e filosofia e precisou de docentes, onde alguns eram 

remunerados e outros não (SILVA et al., 2015). Por esta razão se faz necessário os 

cursinhos populares, que de início foram ofertados em igrejas e diretórios acadêmicos 

para as aulas do pré-vestibular para pessoas que não tinham uma boa condição 

socioeconômica, essa questão foi bastante conturbada, pois existem doutrinas que 

defendiam que só as famílias que possuíam melhores condições financeiras poderiam 

ingressar em universidades públicas passando por cursinho particular (DA SILVA, et 

al., 2015), mas os cursinhos populares foram crescendo e conquistando espaço.  

 Com relação aos professores de cursinhos populares, os mesmos têm 

dificuldades em aplicações de aula, pois são alunos de universidades, e  muita às vezes é 

sua primeira experiência, e os alunos do cursinho são de diversos graus de idade e 

escolaridade e isto acaba abalando o lado profissional do estudante de graduação 

(KATO, 2011) e quando se trata do ensino de física, existe a falta dos colaboradores 

para os pré-vestibulares, pois muitas as vezes o professor não quer ministrar aula no 
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cursinho popular pela falta de materiais para o uso experimental (COSTA; BARROS, 

2015) já que isto é um problema contingente desde as escolas até os pré-vestibulares. 

O objeto de estudo, Cursinho Popular Avante se iniciou no ano de 2017 por 

alunos da Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus VIII- Marabá, através do Centro 

Acadêmico das Ciências Naturais (CACIN), atualmente a coordenação está na 

administração de Kleyson Lima Das Virgens, no presente momento os trabalhos 

desenvolvidos pela equipe além das organizações do cursinho, são de acompanhamento 

de alunos por meio de simulados e de professores a fim de elaborar uma nova didática 

na sala de aula. 

O Curs inho Avante tem recebido uma equipe de discentes do curso de 

licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação em Física pela Universidade do 

Estado do Pará (UEPA), desde então. Durante esses três anos de existência são notáveis 

identificar alunos que nunca tiveram aulas de física no ensino médio ou que utilizou 

fórmulas sem mesmo saber os motivos delas. De acordo com (COSTA e BARROS, 

2015, P.6).    

“Por exemplo, a base em matemática dos estudantes é deficitária a ponto de 

quando aprovados no vestibular, muitos aquém de não saberem o que venha a 

ser uma derivada ou integral, chegam ao primeiro ano sem o domínio das 

operações com frações.” 

Para tentar solucionar essa dificuldade vem sendo utilizado novas metodologias 

para o ensino de física, a fim de desmistificar o conceito em que prevalece sobre a 

disciplina como sendo uma matéria impossível de aprender, que muitas as vezes é 

deixada de lado na hora de estudar. Segundo (VIANNA, PINTO e GONÇALVES, 1993 

apud PINTO, 2008, p.2). 

“Nosso compromisso com o aluno não é torná-lo apto a ser um cientista, nem 

tão somente despertar o gosto pela ciência e pela busca do novo. Não temos a 

pretensão de fazer com que nosso aluno saiba sobre tudo, que tudo entenda e 

saiba regras para mudar a natureza! O nosso propósito é outro: queremos que 

ele entenda esta sociedade em transformação, sujeita ao desenvolvimento 

científico e tecnológico criado por esta própria humanidade; mostrar a 

relação entre ciência, técnica e sociedade, suas mútuas influências. Portanto, 

o que queremos é que o aluno perceba que a atividade científica é uma 
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atividade humana, e que com conhecimento de seus princípios podemos atuar 

nesta sociedade de maneira questionadora, crítica, interferindo nela.” 

É possível perceber a falta de domínio de conteúdos fundamentais de física com 

os alunos, as dificuldades são inúmeras, uma vez que as aulas têm um período bem 

insuficiente para repassar um conteúdo que é visto em um mês, no entanto, os 

professores têm empenhado um grande trabalho em auxiliar esses alunos. Dessa forma o 

presente trabalho tem como intuito relatar a importância do Cursinho Popular numa 

comunidade e através das aprovações tem influenciado jovens a ingressarem na 

universidade e também demonstrar as problemáticas do ensino de física. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Foi aplicado um questionário online à equipe de professores de Física do Avante 

com quatro perguntas relacionados ao cursinho. As perguntas aplicadas no questionário 

foram: “O que o motivou a iniciar como docente no cursinho?”, “Quais os pontos 

positivos e o que tem a ser melhorado no projeto?”, “Quais as metodologias utilizadas 

no cursinho na disciplina de física? exemplifique meios de aprendizagem, esquema de 

professores e o rendimento dos alunos quanto a essas metodologias.”, “O cursinho 

contribuiu para o início da sua experiência profissional? Em caso de resposta afirmativa. 

Porquê?”, após responder o questionário, as respostas foram analisadas e transcritas 

para o trabalho para serem utilizadas como objeto de pesquisa.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise das entrevistas dos professores 

Sobre a primeira pergunta, os professores relataram que as experiências que 

ocorrem na sala de aula proporcionam a eles a capacitação de professores, pois é 

possível perceber o que precisa ser mudado como futuros professores e destacaram que 

além da experiência é muito gratificante contribuir na vida dos jovens. 

Em resposta à segunda pergunta, os docentes citaram a divisão das turmas, assim 

os alunos entenderiam melhor o conteúdo, atualmente o cursinho disponibiliza apenas 

uma sala e isso proporciona a lotação dela, assim os alunos perdem o foco, elogiam o 
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cursinho, desde a coordenação até os professores. No entanto, levantam questões 

administrativas como ponto a ser mudadas, as questões de funções, cargos e 

disponibilidade em trabalhar no cursinho. 

Na terceira pergunta os professores responderam que utilizam os recursos que o 

cursinho disponibiliza e que também são bem criativos na elaboração de suas aulas, 

além do processo de contextualização com os conteúdos de física. 

A quarta pergunta rendeu respostas parecidas, uma vez que os professores ainda 

se encontram em processo de formação, relatam a importância da experiência, e a 

visualização das dificuldades dos alunos e a expectativas de serem professores capazes 

de entender as dificuldades que o mesmo enfrenta, e a gratificação de fazer parte do 

projeto. 

Depois de averiguadas as respostas foram contempladas a falta de investimentos 

nos cursos pré-vestibulares considerados como populares, pois todas as pessoas 

entrevistadas relatam que no Cursinho Avante, há somente uma sala e que os alunos 

acabam ficando disperso devido à superlotação, o que acarreta em dificuldades na 

aplicação de algumas metodologias. Mas, é importante ressaltar que todos os 

professores tratam o cursinho como uma oportunidade de ingressar na docência. 

4. CONCLUSÕES 

As respostas coletadas e analisadas condizem com o que foi abordado no 

decorrer de todo trabalho, os cursos pré-vestibulares populares, apesar de muito 

importantes ainda carecem de apoio. No caso do Avante, a Universidade oferece o 

suporte que pode para o bom andamento do mesmo. Ao longo dos três anos de 

funcionamento o cursinho evolui e conta com um número alto de aprovações nos 

vestibulares e oferece oportunidade de trabalho voluntario para muitos alunos da 

UEPA e demais instituições de ensino superior.  

No que se refere às metodologias e o baixo rendimento da turma do ano de 

2019, cabe aos entrevistados ir além da zona de conforto para buscar soluções para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos.  
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