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Introdução: A partir da universalização do Ensino Médio na década de 90 passa a existir uma demanda de 
formados no 2º grau que a Universidade não abrange devido ao baixo número de vagas. Passa, assim, a 
existir uma concorrência alta pelas poucas vagas de qualidade oferecidas. Em meio a esse quadro, os 
Cursinhos alternativos e populares pré-vestibulares configuram uma alternativa socioeconômica vantajosa 
para as classes mais carentes da população, dentre elas, se destacam os Cursinhos por Universidades 
Públicas. Eles garantem o ingresso no Ensino Superior de muitos alunos de escolas públicas e carentes, 
que muitas vezes não podem pagar por um ensino particular. Assim, didaticamente, é essencial que, para 
que os Cursinhos realizem um bom trabalho, se conheça qual é o aluno para quem pretendemos ensinar, 
para que possamos trabalhar juntos por melhorias conceituais e atitudinais. Objetivos: Analisar o perfil 
socioeconômico de alunos ingressantes no Cursinho Popular “Ativo”, sediado na Unesp, campus de 
Jaboticabal, no ano de 2011. Métodos: Os alunos ingressantes no projeto preenchem um questionário 
socioeconômico, que foi posteriormente analisado pela coordenação do Cursinho, para que possam ser 
feitas considerações a respeito. Resultados: Ingressam todos os anos no Cursinho 240 alunos, dentre eles 
a maior parte possui entre 16 e 18 anos e são solteiros, quase metade ainda realizam o 3º ano do Ensino 
Médio e não trabalham. Poucos alunos possuem de 19 a 21 anos e menos ainda possuem mais de 25 
anos, sendo assim, a grande maioria não possuem filhos. Dentre os ingressantes, quase todos possuem 
casa própria. Porém, a maior parte de nossos alunos declarou morar com quatro ou mais pessoas. Quase 
todos os nossos alunos sempre estudaram em escolas públicas, estudaram línguas apenas na escola e 
nunca frequentaram nenhum Cursinho, apesar de todos os anos recebermos alguns ex-alunos de nossa 
própria instituição. A maioria dos alunos declara que decidiram fazer Cursinho, pois acreditam que sua 
escola não prepara adequadamente para o Vestibular, e nunca antes prestaram um exame desse tipo. A 
maior parte declara que pretende prestar pelo menos três exames de Vestibular diferentes e que possuem 
um hábito de leitura regular de três a quatro vezes por semana. A renda média de nossos alunos varia de 
um a quatro salários mínimos, e o grau de instrução de seus pais é bem variado, mas a maior parte possui 
Ensino Médio completo. Apesar disso é alto o índice de alunos com pais não formados no Ensino 
Fundamental. 
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